






 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

resumo 
 
 

O principal objectivo da presente dissertação de mestrado é a optimização da 

produção de compósitos de nitreto de silício (Si3N4)-biovidro e avaliação do 

respectivo desempenho mecânico e biológico tendo em vista a sua utilização 

em aplicações biomédicas.  

Este biomaterial é composto por 70% e 30% em peso de Si3N4 e biovidro, 

respectivamente, combinando vantajosamente as propriedades de ambos os 

constituintes. O Si3N4 é um material que apresenta uma excelente conjugação 

de propriedades mecânicas para um cerâmico e funciona como matriz 

estrutural deste biocompósito. O biovidro confere-lhe bioactividade, 

promovendo igualmente a sinterização na presença de fase líquida. A 

produção de amostras com 98% de densidade relativa foi possível através da 

optimização das condições de prensagem a quente. Após alguns estudos 

neste âmbito, utilizou-se o seguinte ciclo de sinterização: velocidade de 

aquecimento de 10ºC/min até 1350ºC, seguido por um patamar de 40 min, sob 

uma pressão de 30 MPa. A utilização deste ciclo permitiu velocidades de 

densificação elevadas evitando a cristalização da fase intergranular, 

constituída pelo biovidro, mantendo desta forma as suas propriedades 

intrínsecas. A caracterização microestrutural do compósito e os estudos da 

cinética de sinterização permitiram concluir que a densificação ocorreu 

essencialmente durante o primeiro estágio da prensagem a quente assistida 

pela fase líquida. A existência de uma quantidade significativa desta fase 

possibilitou o rearranjo das partículas de Si3N4 e apenas uma pequena parte 

da densificação é acompanhada pela transformação de fase α-Si3N4→β-Si3N4. 

O compósito Si3N4-biovidro apresenta tipicamente as seguintes propriedades 

mecânicas: tenacidade à fractura, KIC = 4.4±0.5MPa.m1/2; dureza Vickers, HV = 

10.3±0.5GPa; módulo de Young, E = 197±4GPa; resistência à flexão, σR = 

383±47MPa; e finalmente, o módulo de Weibull, m = 8.3±0.6. 

 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

A realização de estudos de molhabilidade com vários líquidos, água, 

diiodometano, SBF (simulated body fluid) e uma solução de albumina bovina 

(SBF+BSA-bovine serum albumin), permitiu caracterizar a superfície deste 

novo compósito. A 25ºC, revelou um carácter particularmente hidrofílico sendo 

o valor do ângulo de contacto com a água, 26.6±2.0º, e o valor de tensão 

superficial, γSV = 66.6 mJ.m-2, superior ao dos biocerâmicos mais comuns. 

Outra característica importante é o elevado trabalho de adesão, Wa=96.4±0.2 

mJ.m-2, que apresenta em relação à solução proteica SBF+BSA. Estudos de 

potencial zeta permitiram concluir que para valores de pH superiores ao ponto 

isoeléctrico, pHIEP=2.5, o compósito Si3N4-biovidro encontra-se carregado 

negativamente. Isto deve-se, principalmente, à presença de ligações Si-O 

insaturadas e grupos Si-OH na sua superfície. Desta forma, quando imerso na 

solução SBF+BSA, que apresenta um valor de pH igual a 7, o compósito é 

fortemente negativo. A adsorção da albumina nestas condições explica-se em 

termos de ganhos de entropia e entalpia resultantes da sua desnaturação e 

também através da coadsorção de catiões na superfície do material. 

O tratamento do compósito Si3N4-biovidro, através da sua imersão em meio de 

cultura celular, demonstrou que a adsorção de proteínas é um processo que 

ocorre rapidamente na superfície do material. Verificou-se igualmente a 

dissolução da fase intergranular ao longo do tempo, acompanhada da 

formação de cavidades de várias dimensões. A avaliação da proliferação 

celular durante um período de cultura de 5 dias permitiu concluir que as 

superfícies, com e sem pré-tratamento, apresentam um comportamento 

semelhante em relação à proliferação da linha celular de osteoblastos 

humanos MG63.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

No entanto, para o mesmo período de cultura, as culturas celulares realizadas 

no compósito Si3N4-biovidro apresentam um crescimento celular superior às 

culturas realizadas no controlo (placas padrão de cultura celular em plástico), 

revelando um possível efeito indutor na proliferação das células MG63. Não se 

verificaram quaisquer indícios de citotoxicidade.  

A realização de culturas celulares com células primárias de medula óssea 

humana durante 35 dias em amostras de compósito não tratadas permitiu 

concluir que o processo de adesão celular é semelhante ao observado nas 

culturas efectuadas no controlo. As células adaptam-se facilmente às 

irregularidades da superfície, crescendo mesmo no interior das cavidades 

formadas durante a dissolução do biovidro. A existência de estruturas 

globulares mineralizadas após 28 dias de cultura indicia o início do processo 

de mineralização da matriz, verificando-se a passagem das células a um 

estado mais diferenciado. O compósito Si3N4-biovidro, para além de não 

apresentar qualquer efeito citotóxico, permite ainda a expressão do fenótipo 

osteoblástico, ou seja a formação de uma matriz mineralizada. 

Os diversos estudos realizados permitem concluir que o compósito Si3N4-

biovidro é um óptimo candidato para aplicações médicas estruturais, tais como 

próteses articulares, dado a conjugação das características de 

biocompatibilidade com propriedades mecânicas acrescidas relativamente aos 

biocerâmicos convencionais, nomeadamente a tenacidade à fractura. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

abstract 
 

The main objective of this master thesis is to optimize the production of silicon 

nitride (Si3N4)-bioglass composites and to determine the mechanical and 

biological behavior in order to assess their potential for biomedical applications.  

This biomaterial is composed by 70wt.% Si3N4 ceramic phase and 30wt.% of 

bioglass, advantageously combining the properties of each constituent. The 

Si3N4 presents outstanding mechanical properties becoming the structural 

matrix of the biocomposite. The bioglass provides bioactivity and 

simultaneously assists on the liquid phase sintering of the Si3N4 grains. The 

production of samples with 98% of relative density was possible through the 

optimization of the hot pressing conditions. After some studies the following 

sintering cycle was selected: heating rate of 10ºC/min up to 1350ºC, followed 

by a stage of 40 min at the dwell temperature under a pressure of 30MPa. The 

use of this cycle allowed a very fast densification rate, avoiding the 

crystallization of the bioglass intergranular phase and therefore maintaining its 

intrinsic properties. The microstructural characterization of the composite 

together with the sintering kinetics evaluation showed that the densification 

essentially took place during the first stage of the liquid phase sintering. The 

large amount of glassy phase assures the densification by liquid phase 

assisted Si3N4 grains rearrangement and only a residual parcel of the 

densification is due to the phase transformation α-Si3N4→β-Si3N4. The Si3N4-

bioglass composite presents the following mechanical properties: fracture 

toughness, KIC = 4.4±0.5MPa.m1/2; Vickers hardness, HV = 10.3±0.5GPa; 

Young’s modulus, E = 197±4GPa; bending strength, σR = 383±47MPa; and 

finally, Weibull modulus, m = 8.3±0.6. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Wettability studies performed with several liquids, water, diiodomethane, SBF 

(simulated body fluid) and a bovine albumin solution (SBF+BSA-bovine serum 

albumin), allowed the characterization of the composite surface properties. At 

25ºC, the Si3N4-bioglass composite reveals a hydrophilic character with a water 

contact angle value of 26.6±2.0º, and a surface tension value, γSV = 66.6 mJ.m-

2, comparatively higher than those of the most common bioceramics. Another 

important feature is the high work of adhesion towards SBF+BSA, 

Wa=96.4±0.2 mJ.m-2. Zeta potential studies showed that the Si3N4-bioglass 

composite is negatively surface charged above the isoelectric point, pHIEP=2.5. 

This is due to the presence at the surface of unsaturated Si-O bonds and Si-

OH functional groups. Therefore, the composite surface is strongly negative 

when immersed in the solution SBF+BSA, which presents a pH value of 7. 

Albumin adsorption, in these conditions, is explained in terms of entropy and 

enthalpy gains from conformational unfolding and cations coadsorption. 

The treatment of the Si3N4-bioglass composite with culture medium revealed 

that the protein adsorption is an early process that happens in the material 

surface. It was also verified that some dissolution of the intergranular phase 

occurs, which showed to be time-dependent, with the formation of different size 

cavities. The evaluation of the cell proliferation, during a 5 days culture period, 

shows that the “as-received” and pretreated surfaces present a similar 

behaviour concerning the proliferation of MG63 osteoblast-like cells. However, 

for the same culture period, the cell cultures carried out on the Si3N4-bioglass 

composite surface present a superior cell growth comparing to the control 

cultures (standard plastic culture plates), revealing a possible inductive effect in 

the proliferation of the MG63 cells. No evidence of cytotoxic responses was 

observed. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Cell cultures with human bone marrow cells, for 35 days, in non-treated 

composite samples, showed that the cell adhesion process is similar to that 

observed in control cultures. The cells easily adapt to the irregularities of the 

surface growing inside the cavities formed from bioglass dissolution. Signs of 

mineralized globular structures, after 28 days of culture, revealed the beginning 

of the mineralisation process and the evolution of the cells to a more 

differentiated state. The Si3N4-bioglass composites that do not present any 

citotoxic effect, additionally allow the expression of the osteoblastic phenotype, 

i.e., the formation of a mineralized matrix.  

In summary, the present study shows that the Si3N4-bioglass composite is a 

promising candidate for structural medical applications, such are the articular 

prostheses, by combining the excellent biocompatibility characteristics with 

improved mechanical properties relatively to the conventional bioceramics, 

namely the fracture toughness.  

 

 



PREÂMBULO 
 

 

O trabalho apresentado na presente dissertação de mestrado enquadra-se no projecto - 

“Novos Compósitos de Nitreto de Silício – Biovidro para Aplicações Biomédicas”, 1999-

2001 (Projecto PRAXIS/P/CTM/11144/98) realizado em colaboração entre o 

Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro da Universidade de Aveiro e o INEB – 

Instituto de Engenharia Biomédica (Porto). Pretende-se neste trabalho desenvolver 

materiais compósitos bioactivos nitreto de silício (Si3N4)-biovidro para aplicações 

biomédicas de elevada solicitação mecânica, nomeadamente próteses articulares (ex.: da 

anca, ombro, joelho, cotovelo e do metacarpo). Esta conjugação de materiais na forma de 

um compósito procura melhorar significativamente a baixa tenacidade à fractura (KIc), 

intrínseca à maioria dos materiais cerâmicos para aplicações estruturais em biomedicina, 

apresentando simultaneamente um carácter bioactivo.  

 

A dissertação de mestrado é constituída por três capítulos: 

O Capítulo I, intitulado Fundamentos Bibliográficos, apresenta uma breve revisão 

bibliográfica sobre cerâmicos, nomeadamente nitreto de silício e biocerâmicos, o conceito 

de biocompatibilidade e noções básicas da constituição do tecido ósseo.  

O trabalho experimental é descrito no Capítulo II, organizado em três partes, nas quais 

são apresentados três artigos científicos, aceites e submetidos a revistas internacionais, 

realizados no âmbito do trabalho. 

O Capítulo III apresenta as principais conclusões do trabalho realizado. 
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I. CERÂMICOS 
 

 

Os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos não metálicos, ligados 

quimicamente por ligações iónicas e/ou covalentes. Na sua composição química, que pode 

ser muito variada desde compostos simples a misturas de várias fases complexas ligadas 

entre si, encontram-se silicatos, óxidos metálicos, carbonetos, nitretos e sulfuretos [1,2].  

As propriedades dos materiais cerâmicos variam significativamente devido a 

diferenças de ligação química. Em geral, são materiais duros e frágeis, com pouca 

tenacidade e pouca ductilidade, sendo também bons isolantes eléctricos e térmicos devido 

à ausência de electrões de condução. Como consequência das fortes ligações químicas, os 

cerâmicos apresentam temperaturas de fusão relativamente elevadas e grande estabilidade 

química em muitos ambientes hostis [1,2].  

A utilização dos materiais cerâmicos estava, até à alguns anos atrás, condicionada pela 

sua fragilidade, mas nos últimos 100 anos o desenvolvimento de técnicas inovadoras para a 

produção de cerâmicos permitiu o seu uso como materiais de alta tecnologia [1].  

Actualmente, os materiais cerâmicos são indispensáveis em muitos projectos de 

engenharia. Os cerâmicos técnicos são um dos grupos de materiais utilizados neste tipo de 

aplicações. Estes materiais são formados por compostos puros ou quase puros, de óxidos, 

carbonetos ou nitretos. A alumina (Al2O3), o carboneto de silício (SiC), a zircónia (ZrO2) e 

o nitreto de silício (Si3N4), combinados com outros óxidos refractários, são alguns 

exemplos de cerâmicos técnicos [2]. 

Os materiais cerâmicos têm também vindo a ser utilizados para reparar e substituir 

partes do corpo humano, particularmente do tecido ósseo, designando-se por biocerâmicos 

os cerâmicos utilizados para este fim [1,3-6]. 
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I.1. NITRETO DE SILÍCIO 

 

I.1.1. PROPRIEDADES E APLICAÇÕES 
 

 

O nitreto de silício (Si3N4) é um dos materiais cerâmicos técnicos com melhor 

conjugação de propriedades químicas, físicas e mecânicas, nomeadamente [7]: 

- elevada resistência ao impacto; 

- elevada dureza e resistência mecânica à temperatura ambiente e a temperaturas 

elevadas; 

- elevada razão resistência mecânica/densidade; 

- elevado módulo de Young; 

- boa resistência à fluência; 

- excelente resistência ao choque térmico, resultante do baixo coeficiente de 

expansão térmica; 

- resistência à oxidação, atribuída à formação de camadas de passivação de SiO2 que 

impedem a continuação da oxidação para o interior do material; 

- boa estabilidade química; 

- boa estabilidade térmica; 

- elevada resistência à corrosão e à erosão a temperaturas elevadas; 

- boa resistência ao desgaste; 

- baixo coeficiente de atrito; 

- não molhável por metais líquidos; 

- elevada resistência dieléctrica; 

Estas propriedades permitem ao nitreto de silício ser utilizado em inúmeras aplicações, 

apresentando-se em seguida as mais importantes [2,7]: 

- componentes de motores de ignição por velas e de motores diesel; 

- materiais para ferramentas de corte; 

- rolamentos de esferas e de roletes; 

- lâminas do estator em motores de turbina; 

- turbocompressores; 
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- tubeiras de reactores a jacto; 

- cadinhos e tubos de forno; 

- e componentes estruturais de elevada temperatura, em geral. 

 

 

I.1.2. ESTRUTURA CRISTALINA 
 

 

O nitreto de silício apresenta duas estruturas cristalinas hexagonais, α-Si3N4 e β-

Si3N4, cujos parâmetros de rede são os indicados na Tabela I.1.. Ambas as estruturas são 

formadas a partir de tetraedros de Si3N4, verificando-se que a fase α tem uma célula 

unitária de composição Si12N16 com, sensivelmente, o dobro do volume da célula unitária 

da fase β, cuja composição é  Si6N8. As estruturas cristalinas α e β apresentam, 

respectivamente, uma sequência de planos atómicos ABCD e ABAB, podendo ser 

convertidas uma na outra através de uma rotação de 180º em torno de um eixo 

perpendicular a c [7-9].  

 

Tabela I.1. – Parâmetros de rede das estruturas cristalinas do Si3N4 [7,8] 

 a (Å) c (Å) 

αααα-Si3N4 7.758 5.623 

ββββ-Si3N4 7.603 2.909 

 

A fase α do nitreto de silício é metaestável e possui uma energia livre de formação 

superior à da fase β, formando-se apenas em condições especiais durante a nitruração do 

silício. Com o aumento da temperatura, a fase α torna-se progressivamente mais instável 

em relação à fase β [7,8]. Segundo alguns autores, a transformação α→β ocorre através de 

um mecanismo de dissolução-precipitação, favorecido pela presença de uma fase líquida e 

temperaturas superiores a 1500ºC [7,8]. O crescimento dos grãos, durante esta 

transformação, ocorre através da dissolução preferencial, no líquido, de partículas da fase 

α e precipitação de partículas da fase β. A transformação α→β é acompanhada por uma 

modificação da morfologia dos grãos que adquirem elevada razão de aspecto (grãos β) em 



Capítulo 1 – Fundamentos Bibliográficos 

 
6 

detrimento da forma equiaxial (grãos α). A microestrutura de grãos alongados é a 

responsável pela tenacidade à fractura e resistência mecânica elevadas que caracterizam a 

fase β do Si3N4 [7,8].  

 

 

I.1.3. MÉTODOS DE PROCESSAMENTO 
 

 

Os quatro principais métodos de processamento que foram desenvolvidos para o 

nitreto de silício são: a sinterização reactiva (RBSN: reaction-bonded silicon nitride), a 

prensagem unidireccional a quente (HPSN: hot-pressed silicon nitride), a sinterização 

(SSN: sintered silicon nitride) e a prensagem isostática a quente (HIP-SN: hot-isostatic-

pressed silicon nitride) [2,8]. As propriedades e a microestrutura do Si3N4 são fortemente 

influenciadas pela técnica de processamento utilizada, sendo os últimos três métodos 

(HPSN, SSN e HIP-SN) os usados na produção de cerâmicos densos, Tabela I.2. [8,10]. 

 

No processo de sinterização reactiva o nitreto de silício é obtido a partir de pó de 

silício. Este pó, depois de compactado, é sujeito a uma pre-sinterização em atmosfera 

inerte, que tem como objectivo conferir resistência mecânica ao compacto para que este 

possa ser posteriormente maquinado. Depois de adquirir a forma desejada, é colocado num 

fluxo de azoto, iniciando-se a nitruração a uma temperatura de 1150ºC subindo 

gradualmente até 1420ºC [2,7-10]. A sinterização reactiva apresenta como grande 

vantagem a produção de materiais com formas complexas. Estes materiais apresentam, no 

entanto, 12% a 30% em volume de porosidade [8,10]. As propriedades mecânicas dos 

cerâmicos obtidos por este processo são por esta razão moderadas, Tabela I.2. [7-10]. 
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Tabela I.2. – Propriedades físicas e mecânicas dos cerâmicos de nitreto de silício. 

  Material   

Propriedades RBSN HPSN SSN HIP-SN 

Densidade relativa (% teórica) 70-88a 99-100 a 95-99 a 99-100 a 

Coeficiente de expansão térmica, αααα 

de 25 a 1000ºC (10-6/ºC) 

 

3.0 a 

 

3.2-3.3 a 

 

2.8-3.5 a 

 

3.0-3.5 a 

Condutividade térmica, λλλλ (W/m.ºC) 

25ºC 

 

7-14 a 

 

30-43 a 

 

15-31 a 

 

32b 

Calor específico, Cp, (J/kg.ºC) 

25ºC 

 

700-1100 a 

 

680-800 a 

 

- 

 

- 

Módulo de Young, E (GPa) 120-250 a 310-330 a 260-320 a 310b 

Coeficiente de Poisson, νννν 0.20 a 0.27 a 0.25 a 0.23 a 

Resistência à flexão, σσσσR,  

a 25ºC (MPa) 

 

150-350 a 

 

450-1000 a 

 

600-1200 a 

 

600-1200 a 

Módulo de Weibull, m 19-40 a 15-30 a 10-25 a - 

Dureza  H, (GPa) 10 b 20 b 14 b 20 b 

Tenacidade à fractura, KIC, 

(MPa.m1/2) 

 

1.5-2.8 a ou 3.6 b 

 

4.2-7.0 a ou 5.0 b 

 

5.0-8.5 a ou 4.5 b 

 

4.2-7.0 a ou 6.0 b 

 
a Ref [10]. 
b Ref [11]. 

 

 

É do conhecimento geral que o nitreto de silício puro não sinteriza facilmente, ou seja, 

não apresenta densificação significativa durante o aquecimento. Este comportamento é 

atribuído às fortes ligações químicas de natureza covalente que se traduzem em baixas 

mobilidades iónicas e, por conseguinte, velocidades de difusão pequenas [7-10]. Para 

fomentar a densificação utilizam-se, normalmente, quantidades variáveis de aditivos, como 

por exemplo o MgO e o Y2O3, que promovem a sinterização na presença de fase líquida 

[2,7,9,10]. Estes aditivos reagem com o pó inicial de Si3N4, particularmente com a camada 

superficial de SiO2, formando uma fase líquida que após o arrefecimento dá origem a uma 

fase intergranular amorfa (quando se adiciona o MgO) ou cristaliza parcialmente dando 

origem a várias fases de oxinitreto (quando se adiciona o Y2O3) [7-10]. Desta forma, é 

possível obter nitreto de silício denso por sinterização, com ou sem pressão, apenas na 
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presença de uma fase líquida que promove a difusão do material. Os métodos de 

processamento HPSN, SSN e HIP-SN utilizam este principio na produção de cerâmicos de 

Si3N4 densos. 

 

No processo de prensagem a quente produzem-se peças cerâmicas de densidade 

elevada e com excelentes propriedades mecânicas, através da combinação das operações de 

prensagem e de sinterização. Para a prensagem pode usar-se o método uniaxial ou o 

método isostático [8-10]. 

O processo de prensagem unidireccional a quente (HPSN) consiste na colocação do 

pó de Si3N4, solto ou previamente compactado a frio, num molde de grafite, o qual é 

sujeito à aplicação de uma carga uniaxial, 10 a 30 MPa, a temperaturas entre 1650º e 

1800ºC, durante 1 a 4 horas. O molde de grafite é, usualmente, revestido com nitreto de 

boro (BN) que tem como principais funções evitar a reacção entre a grafite e o Si3N4 e 

facilitar a remoção do material após a prensagem [7,10]. Tal como já foi referido, o Si3N4 

prensado a quente apresenta excelentes propriedades mecânicas, contudo, estas 

propriedades são anisotrópicas, ou seja, variam em função da direcção de prensagem. Este 

comportamento está relacionado com a orientação dos cristais de β na direcção 

perpendicular à direcção de aplicação da carga [7,8,10]. A obtenção de peças com formas 

muito simples é outra limitação deste método de processamento, uma vez que os materiais 

prensados a quente são muito duros, sendo extremamente difíceis de maquinar [8,10]. 

 A prensagem isostática a quente (HIP-SN) apresenta algumas vantagens em relação à 

HPSN. Neste método, o material é sujeito a pressões muito elevadas de maneira uniforme, 

conduzindo a propriedades finais totalmente isotrópicas. A utilização de pressões na ordem 

dos 300 MPa permite a obtenção de cerâmicos de Si3N4 densos de microestrutura fina e 

uniforme e resistência mecânica superior. O método de processamento HIP-SN permite 

também a produção de componentes cerâmicos de Si3N4 com formas complexas sem 

qualquer necessidade de maquinagem [8,10]. 

 

 A sinterização do Si3N4 sem pressão na presença de fase líquida (SSN) é um método 

de processamento em que os requisitos para o material de partida são extremamente 

exigentes. Para se conseguirem materiais completamente densos sem recorrer à aplicação 
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de pressão é necessário aumentar a força motriz da sinterização e diminuir as distâncias de 

difusão através da utilização de pós extremamente finos [8,10]. A sinterização dos 

componentes ocorre entre 1700 e 1800ºC, sob uma atmosfera de azoto a 0.1 MPa [8]. 

Contudo, pode ocorrer a dissociação do Si3N4 devido à não aplicação de pressão. Para 

minimizar este problema, coloca-se, normalmente, o cerâmico numa “cama de pó” 

constituída por uma mistura de nitreto de boro e pó da composição do cerâmico. O 

estabelecimento de um equilíbrio gasoso local, adjacente ao cerâmico, permite reduzir de 

forma eficaz a decomposição e volatilização do Si3N4. O aumento da pressão da atmosfera 

de azoto para valores na ordem dos 10 MPa, é também outra forma vulgarmente utilizada 

para minimizar o problema da dissociação do Si3N4 [8,10]. 

 

 

I.1.3.1. SINTERIZAÇÃO DO SI3N4  

 

 

Tal como foi referido anteriormente, para se obter densificação completa do nitreto de 

silício é necessária a utilização de aditivos de sinterização que promovam a formação de 

uma fase líquida. Se esta fase proporcionar uma boa molhabilidade e solubilidade do 

Si3N4, a densificação pode ser descrita de acordo com o mecanismo clássico formulado por 

Kingery para a sinterização na presença de fase líquida. Este mecanismo processa-se em 

três estágios [7,8,12,13]:  

 

- rearranjo das partículas; 

- dissolução-precipitação; 

- e coalescência sólido-sólido. 

 

Durante o aquecimento, os aditivos de sinterização reagem com o Si3N4 formando uma 

fase líquida. Com a formação desta fase existe uma densificação inicial rápida, devido à 

força capilar exercida pelo líquido molhante nas partículas sólidas, promovendo o seu 

rearranjo [13]. O grau de densificação depende, neste primeiro estágio, do tamanho e da 

forma das partículas e também da quantidade e viscosidade da fase líquida. A composição 
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química dos aditivos utilizados determina a temperatura de formação e a quantidade e 

viscosidade do líquido [7,8,12]. 

 

Com o aumento da temperatura, inicia-se o processo de dissolução-precipitação. A 

força motriz deste segundo estágio é a solubilidade elevada nos pontos de contacto entre as 

partículas, devido a gradientes de potencial químico. Estes gradientes provocam a 

dissolução das partículas mais pequenas, ocorrendo transporte de material por difusão para 

as partículas de maiores dimensões [12,13]. No Si3N4, este estágio traduz-se pela 

dissolução de partículas da fase α e precipitação de material na fase β [7,8,12]. A 

modificação da morfologia das partículas possibilita um melhor empacotamento, 

eliminando porosidade e aumentando o grau de densificação do material. Este processo 

designa-se por engrossamento de Ostwald e contribui simultaneamente para a densificação 

e para o crescimento dos grãos [12].  

 

O terceiro estágio da sinterização na presença de fase líquida consiste na coalescência 

das partículas, com eliminação da porosidade fechada [7,8,12,13]. Esta etapa, apresenta a 

menor taxa de densificação devido à existência de um esqueleto sólido. A coalescência das 

partículas é por vezes acompanhada por uma modificação morfológica dos grãos que 

passam a apresentar, desfavoravelmente, um aspecto mais equiaxial [8]. Este estágio 

normalmente não é observado para o nitreto de silício, dado que a densificação total do 

material deve ocorrer durante a segunda fase [8,12]. 

 

A aplicação externa de pressão, tal como acontece nos métodos de processamento 

HPSN e HIP-SN, contribui para um aumento da velocidade de densificação nos dois 

primeiros estágios, favorecendo o rearranjo mais rápido das partículas e aumentando a sua 

velocidade de dissolução. 
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I.2. BIOCERÂMICOS 

 

 

Os materiais cerâmicos utilizados para regenerar e substituir partes danificadas do 

corpo humano, particularmente do tecido ósseo, designam-se por biocerâmicos [1,3-6]. 

Para poderem ser utilizados como biomateriais, os cerâmicos devem satisfazer as seguintes 

propriedades: ausência de toxicidade, serem não carcinogénicos, não alérgicos, não 

inflamatórios, biocompatíveis e biofuncionais durante o período de implantação [1]. Os 

biocerâmicos podem ser monocristalinos (safira), policristalinos (alumina e hidroxiapatite), 

vidros (Bioglass®), vidros-cerâmicos (Ceravital® e Cerabone A/W®) ou compósitos 

(Bioglass®-fibras de aço inoxidável e polietileno-hidroxiapatite (PE-HA)) [4,6]. Um dos 

maiores desafios na utilização de cerâmicos no corpo humano é a substituição do tecido 

ósseo por um material capaz de funcionar durante o tempo de vida do paciente. O período 

de funcionalidade de um biocerâmico deve ser no mínimo 20 anos, período durante o qual 

estará em contacto com soluções salinas corrosivas e sujeito a esforços cíclicos multiaxiais 

[3,4]. O sucesso clínico de um biocerâmico depende, essencialmente, da formação de uma 

interface estável com o tecido ósseo e da combinação das propriedades mecânicas de 

ambos [3-6]. O mecanismo de adesão ao tecido ósseo está directamente relacionado com o 

tipo de resposta biológica induzido pelo biocerâmico na interface material-tecido ósseo [3-

5]. Existem quatro tipos de resposta e quatro mecanismos de adesão que permitem 

classificar os biocerâmicos em: bioinertes (ex.: alumina e zircónia), reabsorvíveis (ex.: 

fosfato tricálcico), bioactivos (ex.: hidroxiapatite, biovidros e vidros-cerâmicos bioactivos), 

e porosos [3-6]. 
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I.2.1. BIOINERTES 
 

 

Todos os materiais em contacto com o tecido vivo suscitam uma resposta biológica 

desse próprio tecido [5,6]. Sendo assim, nenhum material implantado pode ser considerado 

como inerte, sendo preferível a designação de quase-inerte [5,6]. Os biomateriais quase-

inertes caracterizam-se por não estabelecerem ligações químicas ou biológicas com o 

tecido ósseo, movimentando-se relativamente a este e induzindo a formação de uma 

cápsula fibrosa na interface implante-tecido [3-6]. Por conseguinte, este movimento 

diminui gradualmente a funcionalidade do implante conduzindo à sua substituição [3-5]. A 

espessura da cápsula fibrosa depende do material e da dimensão do movimento relativo. O 

desenvolvimento de implantes com pequenas saliências na sua superfície permitiu uma 

maior fixação, diminuindo o movimento relativo e prolongando o tempo de utilização do 

implante. Este tipo de fixação, denomina-se por fixação morfológica [5]. 

 

I.2.1.1. ALUMINA 

 

A alumina (Al2O3), foi o primeiro cerâmico a ser usado clinicamente [3,4,6]. As suas 

propriedades, boa biocompatibilidade, baixo coeficiente de atrito, elevada resistência à 

corrosão, ao desgaste e à flexão, permitiram a sua utilização em próteses articulares totais 

da anca [4-6]. A alumina apresenta a particularidade de induzir a formação de uma cápsula 

fibrosa extremamente fina, fixando-se sem a ajuda de cimentos (exemplo: 

polimetilmetacrilato (PMMA)), por vezes responsáveis pela necrose localizada do tecido 

ósseo [5,6]. Outros exemplos de aplicações ortopédicas da Al2O3 são as próteses do joelho, 

os parafusos de fixação óssea, a reconstrução maxilofacial e implantes de substituição do 

osso colear [1,4,5]. 

As propriedades mecânicas da Al2O3 dependem do seu tamanho de grão [1,4-6]. Para 

limitar o crescimento dos grãos utilizam-se aditivos de sinterização, particularmente, o 

óxido de magnésio (MgO). Os aditivos de sinterização, em concentrações elevadas, são no 

entanto prejudiciais. A sua localização preferencial nas fronteiras de grão, diminui a 

resistência do material [4-6].  
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A alumina, apesar das excelentes propriedades, apresenta uma grande desvantagem 

em relação a aplicações biomédicas: um módulo de Young (400 GPa) muito superior ao do 

osso cortical (7-25 GPa), tal como se pode verificar na Tabela I.3.. Desta forma, quando o 

implante e o osso são sujeitos a esforços, a alumina funciona como um escudo protector e 

o osso deixa de estar em tensão [4-6]. Este, porém, necessita de estar em carga para se 

manter forte e saudável. As próteses de alumina podem, desta maneira, debilitar o tecido 

ósseo na interface e como consequência desprenderem-se, sendo necessário efectuar a sua 

substituição [4,5]. 

 

I.2.1.2. ZIRCÓNIA 

 

A zircónia (ZrO2), na sua forma tetragonal estabilizada com magnésia ou ítria, tem 

vindo a ser utilizada, igualmente, em próteses articulares totais da anca [4]. O interesse 

neste cerâmico, reside na elevada tenacidade à fractura e resistência à flexão (Tabela I.3.). 

Comparativamente à alumina, apresenta um módulo de Young (150 GPa) inferior, sendo 

no entanto, superior ao do osso cortical . Os implantes de zircónia estão presentemente a 

ser utilizados e só daqui a cerca de 10 anos se poderá concluir se a sua utilização é, ou não, 

vantajosa em relação a outros materiais [4,5]. 
 

Tabela I.3. – Propriedades mecânicas de alguns biocerâmicos usados clinicamente. 

a Ref [4,14] ; b Ref [15] 

 

 

 

Material Dureza Vickers Tenacidade à fractura Módulo de Young Resistência à flexão
H v (GPa) K IC  (MPa m1/2) E (GPa) σσσσR  (MPa)

Al2O3 23a 5-6a 400a ou 380-410b 595a

ZrO2 (PSZ) 13a 15a ou 5-8b 150a ou 195-210b 1000a

HA sinterizada 6a 0.6-1b 80-110a ou 80-120b 115-200a

ββββ-TCP - 1.2b 33-90a ou 90-120b 140-154a

45S5Bioglass® 4.6a ~2b 35a 42a

Cerabone A/W® 6.8a 2a 118a 215a

45S5Bioglass®-fibras de aço inox - - 83-112b 290-339b

Cerabone A/W®-ZrO2 - 4a - 703a

PE-HA - 2.9a 8a 22-26a

Osso cortical - 2-12a 7-30a ou 3-30b 50-150a
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I.2.2. REABSORVÍVEIS 
 

 

Os biomateriais reabsorvíveis degradam-se gradualmente ao longo do tempo, sendo 

substituídos por tecido ósseo [1,4-6,14]. Existem, contudo, alguns problemas associados ao 

desenvolvimento destes materiais. Um biocerâmico reabsorvível deve manter a resistência 

e a estabilidade durante o período em que ocorre a sua degradação e substituição por tecido 

ósseo. Desta forma, é condição essencial para o sucesso destes biomateriais que a 

velocidade com que se degradam seja semelhante à velocidade de regeneração dos tecidos 

ósseos [4-6]. A composição química do biocerâmico é outro factor a considerar, pois deve 

ser constituído por substâncias metabolicamente aceites, de forma a evitar possíveis 

estados inflamatórios [3-6]. 

 

I.2.2.1. CERÂMICOS À BASE DE FOSFATO DE CÁLCIO 

 

Os cerâmicos reabsorvíveis são, na sua maior parte, à base de fosfato de cálcio [1]. A 

composição fásica destes cerâmicos depende da razão Ca/P nos pós de partida e das 

condições de processamento: temperatura e pressão parcial de água na atmosfera de 

sinterização. [1,4-6].  

À temperatura do corpo humano apenas dois fosfatos de cálcio são estáveis em 

contacto com o meio fisiológico: a pH < 4.2 a fase estável é o fosfato dicálcico, 

CaHPO4.2H2O, enquanto que a pH > 4.2 é a hidroxiapatite, Ca10(PO4)6(OH)2. O β-fosfato 

tricálcico (β-TCP), que se forma a temperaturas elevadas e apenas na ausência de água, é 

instável quando em contacto com os fluidos fisiológicos a 37ºC, dando origem a 

hidroxiapatite [4-6].  

Os cerâmicos à base de fosfato de cálcio são biocompatíveis, sendo normalmente 

utilizados, na forma granular ou em bloco, como substitutos do tecido ósseo [1]. A 

hidroxiapatite apresenta uma estrutura semelhante à fase mineral dos ossos e dentes, 

estabelecendo ligações químicas directas com os tecidos ósseos [1,4]. 

As propriedades mecânicas dos cerâmicos à base de fosfato de cálcio (Tabela I.3.), 

restringem a sua utilização a aplicações não estruturais, sendo empregues sob a forma de 
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revestimentos porosos ou densos de implantes ortopédicos e dentários [4-6]. Outras 

aplicações incluem a cirurgia maxilofacial, otorrinolaringologia e aplicação sob a forma de 

pós em cirurgia da anca e joelho [5]. 

 

 

I.2.3. POROSOS 
 

 

Os biocerâmicos macroporosos estabelecem ligações biológicas com o tecido ósseo 

que cresce no interior dos seus poros. Este tipo de fixação, conhecida por fixação 

biológica, é mais resistente que a fixação morfológica, diminuindo a possibilidade de 

ocorrência de movimento do implante [4-6]. Dado que o tecido vascular não aparece em 

poros de diâmetro inferior a 100 µm, estes devem ter dimensões superiores a 100-150 µm 

[4]. A existência de macroporos interconectivos desta ordem de grandeza permite albergar 

os componentes celulares e extra-celulares do tecido ósseo e dos vasos sanguíneos, 

garantindo-se o fornecimento de sangue e possibilitando um crescimento mais efectivo e 

saudável do tecido ósseo. A porosidade diminui, porém, a resistência dos materiais [4-6]. 

Os corais são exemplos de biomateriais porosos [3-5]. 

 

I.2.3.1. CORAL  

 

O coral é uma substância natural produzida por invertebrados marinhos. A sua 

estrutura porosa interconectiva, semelhante à estrutura do osso, é excelente para o 

crescimento de tecido ósseo. O principal constituinte do coral, o carbonato de cálcio 

(CaCO3), é reabsorvido gradualmente pelo organismo e através de um processo 

hidrotérmico pode transformar-se em hidroxiapatite. A macroporosidade do coral, é 

mantida através desta conversão hidrotermal. O coral puro e o coral transformado são 

utilizados para reconstruir e substituir tecido ósseo e também para corrigir vários defeitos 

ósseos [1]. 
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I.2.4. BIOACTIVOS 
 

 

Um material bioactivo, define-se como sendo capaz de suscitar uma resposta 

biológica específica na interface implante-tecido, resultando na formação de ligações 

físico-químicas entre o biomaterial e os tecidos adjacentes [1,3-6,14,16]. Os materiais 

bioactivos utilizados clinicamente são os biovidros (Bioglass®), os vidros-cerâmicos 

bioactivos (Cerabone A/W ), a hidroxiapatite densa e os compósitos bioactivos 

(polietileno-hidroxiapatite (PE-HA), Bioglass®-fibras de aço inoxidável). Estes materiais 

têm como característica comum a formação de uma ligação interfacial com o tecido 

adjacente, sendo a resistência e o mecanismo desta ligação características individuais [3-6].  

 

I.2.4.1. BIOACTIVIDADE 

 

A bioactividade de um material pode ser quantificada pelo índice de bioactividade, IB, 

definido pela seguinte equação [3-5,14]: 

 

50

100

.
B t

I =  

 

sendo t0.5 o tempo necessário para que metade da interface se ligue ao tecido ósseo. A 

espessura da zona de ligação, entre o implante e o tecido ósseo, é proporcional ao índice de 

bioactividade do material. No entanto, a resistência à fractura é inversamente proporcional 

à espessura da zona de ligação. Sendo assim, um material bioactivo e simultaneamente 

resistente deve possuir um índice de bioactividade intermédio (4, por exemplo) [5,14]. Na 

Fig. I.1., estão indicados os índices de bioactividade para várias composições.  

O material que apresenta o índice de bioactividade mais elevado é o 45S5 Bioglass® 

(IB = 12.5) [5,14]. Este biovidro, de composição simples (45.0SiO2-24.5Na2O-24.5CaO-

6.0P2O5 % em peso) é constituído apenas por uma fase, sendo por esta razão alvo de 

diversos estudos. O 45S5 Bioglass® é utilizado em cirurgias do ouvido médio, em 
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reconstruções maxilofaciais e ósseas diversas, em ortopedia (revestimento de próteses 

metálicas) e como espaçador intervertebral [4,6]. 

 

I.2.4.2. BIOVIDROS E VIDROS-CERÂMICOS 

 

Algumas composições de vidros, vidros-cerâmicos, cerâmicos e compósitos 

apresentam a capacidade de formar ligações com o tecido ósseo e com o tecido mole [4,5]. 

Uma característica comum entre os vidros e os cerâmicos bioactivos é a modificação da 

sua superfície, logo após a implantação, verificando-se a formação de uma camada de 

apatite carbonatada (HCA) [4-6]. A HCA formada na superfície do biocerâmico, 

quimicamente e estruturalmente idêntica à fase mineral do tecido ósseo, é a responsável 

pela ligação bioactiva na interface implante-tecido [4,6,14]. Esta ligação é capaz de resistir 

a esforços mecânicos consideráveis, de tal ordem que a fractura ocorre sempre no material 

implantado ou no tecido ósseo, mas nunca na interface [6,14]. 

Os vidros bioactivos do sistema SiO2-Na2O-CaO-P2O5 foram os primeiros a 

apresentar a capacidade de ligação ao tecido ósseo [4,6]. As principais características 

destes vidros, em relação aos vidros tradicionais, são: o teor de SiO2 inferior a 60% mol, a 

elevada percentagem molar de Na2O e CaO e a razão entre CaO e P2O5 elevada [4-6]. A 

superfície destes vidros é, por esta razão, extremamente reactiva quando exposta a meios 

aquosos [4-6]. 

Vários biovidros são baseados na fórmula designada por “45S5”. O S indica o óxido 

formador de rede (Si), 45 a sua percentagem em peso e 5 a razão molar de CaO e P2O5 [4-

6].  

No diagrama da Fig. I.1., encontra-se representada a dependência dos vidros, em 

termos de composição, para a condição de ligação com os tecidos.  
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Fig. I.1. – Diagrama ternário do sistema SiO2-CaO-N2O, com identificação da dependência dos 

vidros e vidros-cerâmicos, em termos de composição, para a condição de ligação com os tecidos. 

Região A-bioactivos; Região B-bioinertes; Região C-reabsorvíveis; IB-índice de bioactividade [1,3-

6,14,16]. 

 

Todas as composições pertencentes à região A, formam uma ligação com o tecido ósseo, 

sendo caracterizadas por um teor constante de P2O5 (6% em peso). Esta região é conhecida 

pelo nome de zona bioactiva. Os vidros cuja composição se insere na região B (exemplo: 

vidros de janela e vidros de garrafa) são bioinertes e induzem a formação de uma cápsula 

fibrosa na interface implante-tecido. Os vidros da região C são reabsorvíveis, 

desaparecendo ao final de 10 a 30 dias após implantação. A região que se encontra no 

interior da região A, delimitada por uma linha a tracejado, representa composições capazes 

de estabelecer fortes ligações com tecido ósseo e com os tecidos moles. A descoberta 

destes vidros é particularmente importante, dado que muitos implantes necessitam de 

estabelecer uma interface estável com ambos os tecidos [3-6,16].  

Os vidros-cerâmicos são cerâmicos policristalinos, resultantes da cristalização 

controlada de vidros [1,5]. A formação de vidros-cerâmicos depende da nucleação e 

crescimento de pequenos cristais e também da sua distribuição uniforme [1]. Os vidros-

cerâmicos dos sistemas SiO2-CaO-Na2O-P2O5 e Li2O-ZnO-SiO2 foram, particularmente, 

desenvolvidos para aplicações de implantologia [1]. Para garantir a sua bioactividade, 
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limitações na sua composição impedem, no entanto, a produção de vidros-cerâmicos de 

elevada resistência mecânica [1]. Dos vidros-cerâmicos bioactivos o Cerabone A/W , 

desenvolvido por Kokubo, é o mais importante do ponto de vista clínico, formando uma 

ligação com o tecido ósseo de elevada resistência [4,5]. Este vidro cerâmico, 

contrariamente a outros, apresenta excelentes propriedades mecânicas (Tabela I.3.), sendo 

constituído por apatite [Ca10(PO4)6(OH1F2)], cristais de wollastonite (CaO-SiO2) e uma 

matriz vítrea residual de CaO-SiO2. A aplicação clínica mais relevante do Cerabone A/W® 

é o restabelecimento da coluna vertebral, nomeadamente a substituição de vértebras [4,5]. 

 

I.2.4.2.1. MECANISMO DE LIGAÇÃO AO TECIDO ÓSSEO 

 

A bioactividade está directamente relacionada com a formação de ligações entre os 

biomateriais e os tecidos [3-6,14,16]. Segundo Hench, a ligação ao tecido ósseo envolve 12 

etapas, das quais as cinco primeiras são muito rápidas e de natureza inorgânica, ocorrendo 

na superfície do material, sendo as restantes de natureza orgânico-celular [3-5,16]. As 

etapas que a seguir se apresentam, foram estudadas na superfície de um biovidro. Para 

materiais bioactivos com várias fases (exemplo: vidros-cerâmicos ou compósitos 

bioactivos), o estudo do mecanismo de ligação ao tecido ósseo é bastante mais complexo. 

Neste caso, devem-se estudar as reacções de modificação da superfície para cada fase e 

para as interfaces existentes entre elas [3]. 

 

1ª etapa 

Troca de iões alcalinos do vidro, Na+ ou K+, por iões H+ ou H3O+ existentes na solução 

 

Si   O   Na+ + H+(aq) → Si   OH+ + Na+(aq) 
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2ª etapa 

Dissolução da rede vítrea e formação de grupos silanol 

 

Si   O   Si + H2O →Si   OH + OH   Si 

 

3ªetapa 

Condensação de grupos silanol e formação de uma camada rica em sílica gel à superfície 

do vidro 

 

OH

OO
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O
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4ª etapa 

Adsorção de iões Ca2+ e PO4
3- à superfície da camada de sílica gel, seguida de crescimento 

de um filme amorfo, rico em CaO-P2O5, por incorporação de iões cálcio e fosfato da 

solução. 

 

5ª etapa 

Cristalização do filme amorfo de CaO-P2O5 por incorporação de aniões OH-, CO3
2- ou F- 

da solução, com formação de uma camada de hidroxi-carbonato-fluor-apatite.  

 

As reacções na superfície levam à adsorção bioquímica de factores de crescimento (6ª 

etapa) e a sequência posterior de eventos (etapas 7-12) conduz à rápida formação de novo 

tecido ósseo [3,4]. 

 

Este estudo permitiu concluir, que a formação de uma camada de hidroxiapatite 

carbonatada é uma condição essencial para que ocorra ligação entre os tecidos e o biovidro 

[4,6]. As reacções envolvidas são dependentes do tempo e da composição do vidro. Se a 
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concentração de SiO2 exceder 55%, a velocidade das reacções diminui e a ligação ao 

tecido ósseo é bastante lenta. Para 60% de SiO2, as reacções são tão lentas que o material 

comporta-se como quase-inerte. Os materiais com composições pertencentes à região A do 

diagrama da Fig. I.1. apresentam velocidades de reacção elevadas. Os vidros-cerâmicos, 

como por exemplo o Cerabone A/W®, apresentam velocidades de reacção intermédias [4]. 

Os materiais bioactivos necessitam de um determinado tempo de incubação no corpo 

humano, antes de estabelecerem ligação com o tecido ósseo [5]. Este tempo de incubação 

depende da cinética das reacções indicadas nas etapas de 1 a 5. Para que o material 

estabeleça uma ligação com o osso, a duração das etapas 4 e 5 deve coincidir com o tempo 

de biomineralização. Se as reacções forem muito rápidas o material é reabsorvível, se 

forem muito lentas é bioinerte [3,5,6]. 

A osteocondução e a osteoindução são duas formas específicas de bioactividade [15].  

A osteocondução é a capacidade de um material guiar ou conduzir a formação de 

tecido ósseo na sua superfície, quando implantado num leito ósseo.  

A osteoindução é a propriedade de um material em induzir a formação de tecido ósseo 

quando implantado em tecido não ósseo. Esta capacidade pode ser suscitada pela 

associação de factores diferenciadores do tecido ósseo ao biomaterial, ou pela sua 

manipulação através da engenharia de tecidos. Estes factores diferenciadores podem ser 

hormonas ou factores de crescimento tecidular, proteínas ósseas morfogenéticas ou células 

da medula óssea. 

 

I.2.4.3. COMPÓSITOS BIOACTIVOS 

 

Uma das principais restrições na utilização de alguns biocerâmicos é o seu tempo de 

vida em diversas aplicações clínicas sob estados complexos de tensão. Duas formas de 

contornar este problema são: a utilização dos biocerâmicos em revestimentos ou a sua 

aplicação em materiais compósitos [4,6]. 

Um dos principais requisitos de um biomaterial para substituição óssea é a sua 

semelhança, em termos de propriedades mecânicas, com o osso. Este é um material 

compósito criado pela natureza, constituído por fibras de colagénio e cristais de 

hidroxiapatite. Devido à deformação anisotrópica e características de fractura do osso 
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cortical, as suas propriedades mecânicas variam com a orientação, a idade e com as 

condições de ensaio [4]. 

O biocompósito polietileno-hidroxiapatite (PE-HA) foi desenvolvido com o objectivo 

de obter um material de elevada resistência à fractura e módulo de Young próximo ao do 

osso. Para isso, reforçou-se um polímero sintético biocompatível, o PE, com uma fase 

cerâmica de módulo de Young superior, a HA. Como resultado, obteve-se um material 

com propriedades mecânicas muito semelhantes às do osso (Tabela I.3.). O biocompósito 

PE-HA é utilizado nas hastes de próteses ossiculares [4]. 

Outros exemplos de biomateriais compósitos são o 45S5Bioglass® reforçado com 

fibras de aço inoxidável ou fibras de titânio e o vidro-cerâmico Cerabone A/W® reforçado 

com zircónia tetragonal [6]. 
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II. ESTUDO DA BIOCOMPATIBILIDADE 
 

 

Para que um material possa ser implantado no corpo humano dever ser, antes de mais, 

biocompatível. A biocompatibilidade é definida como a capacidade de um material 

desencadear uma resposta adequada do hospedeiro, numa aplicação específica. Esta 

definição não inclui apenas os fenómenos de interacção entre os tecidos envolventes e o 

implante nos quais é colocado, mas também a biofuncionalidade que esses tecidos irão 

apresentar durante as solicitações a que serão submetidos [17,18]. 

 Os testes de avaliação dos biomateriais podem ser essencialmente divididos em três 

grandes grupos [18]: 

a) os ensaios in vitro, com culturas celulares; 

b) os ensaios in vivo, no modelo animal; 

c) e os ensaios clínicos, antes da entrada do biomaterial em comercialização. 

 

 

II.1. ESTUDOS IN VITRO 

 

 

A metodologia dos estudos in vitro é válida na pré-selecção de novos materiais para 

aplicações biomédicas. A avaliação da biocompatibilidade in vitro, com culturas celulares, 

é realizada em dois níveis. O primeiro nível tem como objectivo o estudo, através da 

realização de testes de citotoxicidade, da biocompatibilidade basal, que está relacionada 

com as funções comuns a todos os tipos de células (viabilidade, proliferação, ciclo celular, 

estudo da membrana celular, ligação de células ao substrato, etc.) [19-21]. O principal 

objectivo destes testes é a detecção de materiais que produzam efeitos negativos nas 

funções celulares, e consequentemente a sua exclusão, numa fase inicial do processo de 

avaliação [22]. As linhas celulares modificadas são o sistema utilizado neste estudo.  

No segundo nível, realizam-se testes de resposta biológica que permitem uma 

avaliação mais profunda da biocompatibilidade dos materiais que passaram com sucesso a 

primeira etapa [19,21]. Estuda-se, pois, a biocompatibilidade específica que está 
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relacionada com a expressão do fenótipo característico de cada tipo de células, definido por 

parâmetros como a morfologia celular, citoesqueleto, síntese de proteínas específicas 

(colagénio, enzimas, etc.), e modulação de metabolismo celular pelas hormonas, cuja acção 

é associada ao tecido de origem, etc. [19]. Nesta etapa tenta-se simular o mais possível 

uma situação in vivo, sendo utilizadas células primárias do mesmo tipo das que o material 

contactaria depois de implantado [20].  

 

 

II.1.1. CULTURAS CELULARES 
 

 

Durante o processo de caracterização de um biomaterial, é absolutamente 

indispensável a existência de uma etapa de estudo das interacções biomaterial/corpo 

humano[19,21,23]. No entanto, o implante de um material cujo nível de toxicidade, do 

ponto de vista biológico, é completamente desconhecido, pode pôr em risco a vida do 

paciente [21]. A experimentação animal foi, desta forma, a solução encontrada para estudar 

os aspectos biológicos envolvidos na interacção tecido hospedeiro/biomaterial. Ao longo 

dos últimos anos, com o objectivo de reduzir ao mínimo o número de experiências em 

animais, desenvolveram-se sistemas de culturas celulares in vitro [20]. Estes sistemas, que 

permitem efectuar uma previsão do comportamento do material in vivo, são uma 

ferramenta importante na avaliação da biocompatibilidade de um material [19,20].  

A utilização de culturas celulares nos testes de biocompatibilidade apresenta algumas 

vantagens, tais como: a extrema sensibilidade das células em relação a agentes tóxicos, 

permitindo a exclusão de materiais citotóxicos logo no início do procedimento de 

avaliação; a possibilidade de estudar interacções específicas ao nível celular e molecular; a 

reprodutibilidade, permitindo a realização de um elevado número de testes; e finalmente, a 

rapidez e o custo razoável do método de avaliação [20,21].  

No topo da lista de desvantagens, aparece o problema da extrapolação dos resultados 

obtidos in vitro para a situação in vivo, pois o que se observa, no primeiro caso, é apenas 

uma parte simplificada dos complexos mecanismos que ocorrem no segundo [20,21]. A 

reprodução, in vitro, do ambiente fisiológico dos tecidos orgânicos englobando as 
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interacções existentes entre todos os factores dos mecanismos de defesa e de separação do 

organismo que ocorrem após a implantação de um biomaterial, é dificil de conseguir. No 

entanto, os testes in vitro são unicamente uma fase do estudo da biocompatibilidade, não 

podendo ser dispensada a observação das interacções in vivo [20].  

A elevada sensibilidade das células em relação a materiais tóxicos, para além de 

vantagem, é simultaneamente uma desvantagem [20]. A toxicidade dos materiais pode ser 

sobrestimada, uma vez que, in vitro, não existem sistemas que eliminem os produtos 

tóxicos, tal como acontece no organismo. Sendo assim, um material tóxico in vitro pode 

não o ser para os tecidos in vivo [21]. No entanto, estudos experimentais demonstraram 

existir uma boa correlação entre os testes in vitro e os testes in vivo, confirmando a sua 

utilidade como sistemas de selecção de materiais [20,21].  

Os sistemas de culturas celulares que se utilizam incluem culturas primárias de 

células, linhas celulares obtidas a partir de tecido normal e também linhas celulares 

tumorais [18,20-23].  

 

 

II.1.1.1. CÉLULAS PRIMÁRIAS  

 

As células utilizadas nas culturas primárias são células “frescas” retiradas de um 

dador que ainda não foram subcultivadas. A subcultura permite a reprodução das células, 

dando origem a outras gerações, passando a designar-se por linha celular modificada [21]. 

As células primárias são mais vigorosas que as linhas celulares modificadas, sendo no 

entanto, difíceis de preparar de maneira reprodutível [18]. As culturas primárias de células 

são geralmente heterogéneas, com grande variedade de células representativas do tecido de 

origem e uma pequena fracção de células em crescimento. Cada tecido do organismo é 

caracterizado por células com funções específicas. O biomaterial contacta, dependendo do 

local de implantação, com células cuja reacção vai ser expressa de forma diferente: através 

de uma activação específica, da libertação de substâncias ou através de outros mecanismos 

peculiares [21]. A utilização de culturas primárias de células in vitro, semelhantes às que o 

material contactaria uma vez implantado, permite reproduzir ao máximo uma situação in 

vivo [20,21,23]. Estas células podem, no entanto, perder o fenotipo característico quando 
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se cultivam por tempo prolongado [23]. No estudo de materiais para implantes ósseos, as 

células primárias escolhidas devem ser osteoblastos ou fibroblastos [20]. 

A utilização das células primárias é recomendada, sempre que possível, na avaliação 

da biocompatibilidade dos materiais, devendo ser utilizadas em etapas de teste posteriores 

às realizadas com linhas celulares modificadas [20,21]. 

 

 

II.1.1.2. LINHAS CELULARES MODIFICADAS 

 

As linhas celulares modificadas, também designadas por células transformadas, são 

células obtidas a partir da subcultura de tecido normal ou tumoral [21]. Quanto mais baixo 

for o número de geração, também designado por número de passagem, mais semelhantes 

em função e aparência são as células da linha celular modificada em relação às células in 

vivo [18]. Após algumas gerações, a linha celular pode morrer ou “transformar-se” numa 

linha celular contínua. As células cultivadas continuamente apresentam algumas alterações 

morfológicas, como por exemplo, tamanho celular reduzido e elevada razão 

núcleo/citoplasma.[21]. 

A utilização deste modelo de células apresenta algumas desvantagens. As células 

transformadas, ou linhas celulares modificadas, representam uma fonte abundante de 

material celular homogéneo, que pode ser cultivado durante longos períodos de tempo 

[21]. Contudo, ao longo das várias culturas, as células acabam por perder funções, 

tornando-se cada vez menos diferenciadas. Esta desvantagem limita a utilização das linhas 

celulares modificadas em experiências em que as funções celulares estudadas são as 

comuns a todos os tipos de células [21]. As linhas celulares tumorais apresentam uma 

desvantagem adicional: as suas células podem não reflectir o verdadeiro fenotipo das 

células correspondentes, não transformadas [21,23]. Desta forma, existem algumas 

dificuldades na transferência de resultados obtidos in vitro com células tumorais para 

situações clínicas in vivo em que actuam células normais [21]. 

As linhas celulares modificadas são o melhor método para averiguação de efeitos 

tóxicos, apesar de a situação ideal ser a utilização de células humanas não transformadas, 

ou seja, células primárias [20]. A favor da sua utilização está o facto de alguns 
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investigadores verificarem que as linhas celulares contínuas possuem uma maior 

sensibilidade quando comparadas com algumas células primárias [21]. Sendo assim, 

devem ser utilizadas para excluir os materiais que provoquem efeitos negativos numa fase 

inicial do procedimento de teste [20]. 

 

 

II.1.2. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO IN VITRO  
 

 

Os métodos de teste com culturas celulares podem ser directos ou indirectos [20-22].  

 

 

II.1.2.1. Método de Contacto Directo 

 
Neste método, as células encontram-se em suspensão no meio de cultura e têm a 

possibilidade de contactar directamente com a superfície do material [20-22]. O método de 

contacto directo permite a observação do grau de adesão das células ao material [22]. Por 

vezes, a constatação da inexistência de adesão celular conduz a interpretações do 

fenómeno erradas. Considera-se frequentemente ser um efeito tóxico, quando na realidade 

apenas poderá significar que as células não conseguem aderir ao material. Existem 

biomateriais em que a não adesão das células à sua superfície é um efeito desejável. Este é 

o caso dos biomateriais em contacto com o sangue, como por exemplo, membranas de 

hemodiálise, bombas e catéteres [22]. 

 

 

II.1.2.2. Método de Contacto Indirecto 

 
Existem dois métodos de contacto indirecto. Num dos métodos, o material é separado 

das células por interposição de uma barreira de difusão (uma camada gelatinosa de 

metilcelulose, por exemplo) [20-22]. Desta forma, não ocorre qualquer tipo de contacto 

directo, evitando-se possíveis danos físicos celulares causados pelo material [21]. O único 

contacto estabelece-se através da difusão de substâncias, simulando várias situações que 
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ocorrem in vivo [22]. O outro método de contacto indirecto consiste na realização de testes 

com extractos do biomaterial [20-22]. Este ensaio envolve a incubação do material num 

meio de extracção que pode ser uma solução salina fisiológica ou o meio de cultura 

completo [22]. O extracto é, posteriormente, aplicado directamente sobre as células, tal e 

qual ou previamente diluído, dependendo da utilização de meio de cultura ou soluções 

salinas, respectivamente [22]. Este método permite estabelecer quais os componentes do 

biomaterial que produzem um efeito tóxico [20]. 

 

A escolha de um destes métodos de teste depende unicamente da aplicação para a qual 

o material foi concebido [21].  

A forma física do material é também um aspecto importante nos testes com culturas 

celulares, afectando a reacção final in vitro e in vivo [21]. Raramente a forma é a final 

sendo, normalmente, a mais adequada às condições experimentais ou à função celular 

específica a ser estudada. Por exemplo, para estudos que pretendam simular o desgaste e a 

corrosão do material, este é geralmente utilizado sob a forma de grânulos. Dependendo das 

suas dimensões, os grânulos são designados por pó (<0.6 mm) ou partículas (>0.6 mm). No 

entanto, o material pode também ser testado como corpo sólido, conferindo-se-lhe, neste 

caso, a forma que melhor se adapta às placas de cultura celular [21]. 

 

 

II.1.3. CITOTOXICIDADE 
 

 

A citotoxicidade in vitro é definida como sendo um efeito negativo e prejudicial de 

um agente nas funções bioquímicas celulares [20,22]. Estes efeitos negativos podem 

manifestar-se de diversas formas: 

 

Morte Celular 

Este fenómeno é visível através de um microscópio electrónico de varrimento. 

Quando as células morrem, desprendem-se do substrato de crescimento e apresentam uma 

forma mais arredondada [20,22].  
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Adesão Celular 

A capacidade das células aderirem a uma superfície estranha é, geralmente, um sinal 

de boa compatibilidade do material, apesar de uma adesão muito forte poder levar, a longo 

prazo, à morte celular [21]. No entanto, a não adesão de algumas células não significa 

necessariamente que o material seja tóxico. Por exemplo, um dispositivo hemocompatível 

deve impedir a adesão das células sanguíneas, sendo neste caso um efeito que evidencia a 

biocompatibilidade do material com o sangue [20]. Recomenda-se, desta forma, a 

utilização de linhas celulares adequadas para avaliar a adesão das células à superfície do 

material [21]. No entanto, é muito difícil distinguir a diminuição da adesão da morte 

celular, pois ambos os fenómenos apresentam o desprendimento das células do 

substrato[20].  

 

Proliferação Celular 

A proliferação celular pode ser quantificada por vários métodos. O método mais 

simples consiste na elaboração de curvas de crescimento obtidas pela contagem do número 

de células existentes, em intervalos de tempo regulares, desde o início da experiência 

[20,22]. Para efectuar a contagem é efectuado um tratamento enzimático à cultura obtendo-

se, depois, uma suspensão de células. As células em suspensão são posteriormente 

contadas numa câmara de contagem por microscopia directa ou num contador automático 

de partículas [20,22]. 

 

Actividade Biosintética 

Alterações na actividade biosintética da célula podem ser, ou não, de significado 

biológico em relação à biocompatibilidade [22]. É possível que um biomaterial não exerça 

quaisquer efeitos negativos na proliferação das células mas reduza significativamente a 

síntese de determinados produtos biosintéticos (proteínas estruturais no interior da célula 

ou produtos de secreção celular) [20,22]. 

 

A redução da proliferação celular acompanhada de inibição das funções biosintéticas e 

morte celular denuncia, sem dúvida, um material não biocompatível. No entanto, 
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alterações mínimas na proliferação celular e nas funções biosintéticas, sem qualquer 

evidência de morte celular, são aceitáveis e o material é considerado como sendo 

biocompatível. Se determinados parâmetros considerados relevantes e desejáveis para as 

células em contacto com o material forem estimulados, o biomaterial pode ser não só 

biocompatível como também bioactivo. Alguns destes parâmetros são a síntese de produtos 

celulares específicos e a adesão celular. Exemplos disto são a expressão de proteínas como 

o colagénio e a osteocalcina e o aumento da adesão celular dos osteoblastos em materiais 

utilizados em implantes ósseos[20].  

Uma forma específica de bioactividade denomina-se osteointegração e involve a 

incorporação do implante no tecido. Um exemplo de osteointegração é a colonização de 

materiais porosos por células [20]. A colonização do biomaterial é definida pela adesão das 

células, pela sua proliferação e pelo estabelecimento de uma matriz extracelular [19]. 

 

 

II.1.3.1. AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE 

 

Além das observações da morfologia celular por microscopia electrónica e da 

contagem do número de células existentes na cultura, existem outros métodos que 

permitem estudar a toxicidade do material. Estes métodos avaliam, sobretudo, a viabilidade 

e activação das células, dado que a sua perda é um indício da presença de agentes tóxicos 

[20-22]. 

 

Os métodos de avaliação que a seguir se apresentam são métodos colorimétricos tendo 

como princípio a integridade da membrana celular. Estes métodos baseiam-se no facto de 

que uma membrana celular intacta é uma barreira selectiva e que determinadas substâncias 

são sintetizadas, apenas, por células activas [22]. 

 

II.1.3.1.1. Ensaios de Viabilidade Celular 

 
As células viáveis possuem a capacidade de retenção de determinados corantes [22]. 

O vermelho neutro é um dos corantes utilizado nos ensaios de viabilidade celular, sendo 
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armazenado nos lisossomas das células viáveis [22,24]. Se a membrana celular for 

danificada, ocorre a perda da coloração [22]. No entanto, existem corantes que são retidos 

apenas por células não viáveis, como é o caso do azul tripano [21,22]. As células que retêm 

este corante são células mortas ou danificadas. Contudo, este método não é fidedigno, uma 

vez que em determinadas condições, o azul tripano pode ligar-se preferencialmente a 

proteínas [22]. 

 

 

II.1.3.1.2. Ensaios de Viabilidade e Activação Celular 

 
O ensaio de MTT é um método colorimétrico muito útil para revelar a toxicidade de 

alguns materiais que não provocam a morte celular mas afectam o metabolismo e as 

funções celulares. O MTT é um sal de tetrazólio de cor amarela (3-4,5-dimetiltiasol-2-il-

2,5-brometo de tetrazólio difenílico) que por acção de enzimas mitocondriais intracelulares 

(desidrogenases) é reduzido a cristais de formazan de cor púrpura [21,22,24,25]. Estas 

enzimas são sintetizadas apenas por células viáveis e funcionais, cujo número está 

directamente relacionado com a quantidade de formazan formado [22,24,25]. O ensaio de 

MTT detecta a viabilidade e a activação funcional das células, sendo um método muito 

rápido, reprodutível e fiável [21,25]. 

 

 

II.2. ESTUDOS IN VIVO  

 

 

 A avaliação dos biomateriais aconselha a utilização de um modelo animal para 

simular a situação clínica que será posteriormente realizada no humano. 

 A planificação da cirurgia experimental (ex.: a selecção do animal, a quantidade de 

animais a usar, o local de implantação) deve ser a mais criteriosa possível, baseada em 

padrões internacionais para o tipo de ensaio a realizar e respeitando as normativas das 

entidades reguladoras da experimentação animal, que em Portugal é tutelada pela Direcção 

Geral de Veterinária. 
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 A utilização de animais na investigação científica representa actualmente um 

importante assunto ético e político, pelo que sempre que houver alternativas à utilização de 

animais vivos e sempre que possível,  elas devem ser utilizadas. A regra dos três R, de 

Replacement (a substituição de animais de sangue quente por outros animais como 

invertebrados e microorganismos), Reduction (redução do número de animais a utilizar nos 

ensaios) e Refinement (planificação o mais adequadamente possível) deve ser portanto 

seguida [26]. 
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III. TECIDO ÓSSEO 
 

 

No estudo de biomateriais é extremamente importante o conhecimento da estrutura do 

tecido ósseo e de todos os mecanismos fundamentais determinantes da acção deste tecido. 

A inserção de um material estranho, como por exemplo um biomaterial constituinte de uma 

prótese, vai certamente interagir com estes mecanismos. Desta forma, é necessário tomar 

em consideração todos os elementos fisiológicos relacionados com o tecido ósseo, para que 

uma substituição prostética não prejudique a sequência de funções fisiológicas que 

ocorrem no osso. 

O tecido ósseo, constituinte principal do esqueleto, é um dos mais resistentes e rígidos 

do corpo humano, servindo de suporte às partes moles e protegendo órgãos vitais. Além 

destas funções, os ossos funcionam também como depósito de iões, entre os quais o cálcio 

e o fosfato, armazenando-os e libertando-os de forma controlada, mantendo constante a sua 

concentração nos líquidos corporais (líquido intersticial, sangue, linfa) [15,27]. 

 

 

III.1. ESTRUTURA MACROSCÓPICA 

 

Do ponto de vista macroscópico, os ossos são constituídos por dois tipos de osso: 

compacto e esponjoso. O osso esponjoso apresenta inúmeras cavidades intercomunicantes 

enquanto que o osso compacto é formado por partes sem cavidades visíveis [27].  

 

As extremidades dos ossos longos, ou epífises, apresentam osso esponjoso envolvido 

por uma fina camada de osso compacto designado também por osso cortical neste tipo de 

ossos, Fig. I.2.. A parte cilíndrica dos ossos longos, ou diáfise, é constituída essencialmente 

por osso compacto apresentando osso esponjoso apenas na delimitação do canal medular. 

Este canal, assim como as cavidades do osso esponjoso, são ocupados por medula óssea 

que apresenta actividade hematógena (produção de células do sangue). Esta actividade 

diminui progressivamente com a idade, sendo bastante intensa nos recém-nascidos [27]. 
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Os ossos curtos apresentam o centro esponjoso, sendo recobertos na periferia por uma 

camada do osso compacto [27].  

Os ossos chatos, que constituem a abóbada craniana, possuem duas camadas de osso 

compacto separadas por osso esponjoso [27]. 

 

 

 

Fig. I.2. – Corte transversal da epífise de um fémur, no qual são visíveis as trabéculas do osso 

esponjoso. A seta indica uma pequena quantidade de osso compacto [27]. 

 

 

III.2. ESTRUTURA MICROSCÓPICA 

 

O tecido ósseo é constituído por células e material intercelular calcificado, a que se dá 

o nome de matriz óssea [15,23,27].  
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Existem três tipos de células que constituem o tecido ósseo: 

 

1. os osteócitos, que se situam em cavidades ou lacunas no interior da matriz; 

2. os osteoblastos, produtores da parte orgânica da matriz; 

3. os osteoclastos, células gigantes, móveis e multinucleadas, que reabsorvem o 

tecido ósseo, participando nos processos de remodelação óssea. 

 

Os osteócitos são células achatadas, em forma de amêndoa, localizadas no interior da 

matriz óssea, ocupando lacunas das quais partem canalículos. Cada lacuna contém apenas 

um osteócito e a sua nutrição depende dos canalículos, uma vez que não existe difusão de 

substâncias através da matriz calcificada do osso. Estes canalículos possibilitam não só a 

passagem de nutrientes como também a comunicação dos osteócitos que através dos seus 

prolongamentos, situados no interior dos canalículos, estabelecem contactos com os 

vizinhos, com as superfícies externa e interna do osso e com os canais vasculares da 

matriz. Os osteócitos são essenciais para a manutenção da matriz óssea e após a sua morte 

esta é reabsorvida [15,23,27]. 

 

Os osteoblastos são as células que sintetizam a parte orgânica (colagénio do tipo I, 

proteoglicanos e glicoproteínas) da matriz óssea, situando-se sempre lado a lado nas 

superfícies ósseas. Para além da síntese da parte orgânica da matriz participam também na 

sua mineralização, concentrando fosfato de cálcio. A forma dos osteoblastos depende da 

sua actividade sintética, sendo cubóides quando em intensa actividade e achatados em 

estado pouco activo. Os osteoblastos comunicam com os osteoblastos vizinhos por 

intermédio de prolongamentos citoplasmáticos. Quando um osteoblasto é envolvido pela 

matriz recém-sintetizada, passa a ser designado por osteócito sendo os seus 

prolongamentos os responsáveis pela formação dos canalículos que partem das lacunas. A 

matriz óssea, recém-formada, adjacente aos osteoblastos activos e que não está ainda 

calcificada, recebe o nome de osteóide [15,23,27]. 
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Os osteoclastos são células móveis, de grandes dimensões, extensamente ramificadas 

e multinucleadas, podendo apresentar mais de 50 núcleos. Estas células do tecido ósseo, 

derivam dos monócitos do sangue circulante que após atravessarem a parede dos capilares 

do osso se fundem para formar os osteoclastos. Estes aparecem, muitas vezes, elevados e 

separados da matriz, podendo colocar-se sobre os osteoblastos e sobre outros osteoclastos. 

Os osteoclastos segregam ácido (H+), colagenase e outras enzimas que atacam a 

matriz óssea e libertam Ca2+ e participam também na eliminação dos restos de tecido ósseo 

que se formam durante a reabsorção do osso. No entanto, o papel exacto dos osteoclastos 

na reabsorção óssea não está ainda perfeitamente esclarecido existindo, contudo, 

evidências de que segregam colagenase e outras enzimas que atacam a parte orgânica da 

matriz óssea [15,23,27]. 

Na Fig. I.3. podem-se observar as células que constituem o tecido ósseo. 

 

 

 

 

(a) (a) 
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Fig. I.3. – Células constituintes do tecido ósseo: (a) representação esquemática e (b) 

micrografia de um corte de tecido ósseo [27]. 

 

A matriz óssea é constituída por duas partes: inorgânica e orgânica.  

A parte inorgânica representa cerca de 50% do peso da matriz óssea, apresentando em 

maior abundância cálcio e fosfato que formam cristais de estrutura semelhante à da 

hidroxiapatite (Ca10(PO4)6(OH)2). Na sua composição, existe também bicarbonato, 

magnésio, potássio e sódio em pequenas quantidades [15,23,27].  

A parte orgânica da matriz é formada por fibras de colagénio (colagénio do tipo I) 

numa percentagem de 90 a 95% e por substância fundamental amorfa que contém 

agregados de proteoglicanos e glicoproteínas (osteocalcina, sialoproteína) [15,23,27]. 

A dureza e a resistência mecânica características do tecido ósseo resultam da 

associação da hidroxiapatite com as fibras de colagénio. A destruição da parte orgânica da 

matriz óssea faz com que o osso fique tão quebradiço que dificilmente pode ser 

manipulado sem se partir mantendo, no entanto, a sua forma intacta. A remoção do cálcio, 

(b) 
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apesar de também não alterar a forma do osso, produz o efeito completamente oposto e o 

osso torna-se tão flexível quanto os tendões [27]. 

 

As superfícies externas e internas dos ossos são revestidas pelo periósteo e pelo 

endósteo, respectivamente, que são membranas conjuntivas que possuem células 

osteogénicas. Este revestimento é fundamental para a manutenção do tecido ósseo, 

aparecendo áreas de reabsorção óssea nos locais sem revestimento [15,27]. 

 

 

III.3. ORGANIZAÇÃO MICROSCÓPICA DO TECIDO ÓSSEO 

 

Existem dois tipos de tecido ósseo do ponto de vista histológico, o imaturo ou 

primário e o maduro, secundário ou lamelar. Estes dois tipos de tecido ósseo possuem as 

mesmas células e os mesmos constituintes da matriz, distinguindo-se um do outro pela 

orientação das suas fibras de colagénio [27]. 

 O tecido ósseo primário, tal como o nome indica, é o primeiro tecido ósseo a ser 

formado sendo substituído gradualmente por tecido ósseo secundário. Por esta razão, é 

bastante frequente nas crianças existindo no adulto apenas na proximidade das suturas dos 

ossos do crânio, nos alvéolos dentários e em alguns pontos de inserção de tendões. O 

tecido ósseo primário possui maior percentagem de osteócitos e menor quantidade de 

minerais do que o tecido ósseo secundário, apresentando as fibras de colagénio dispostas 

irregularmente, sem orientação definida [27]. 

O tecido ósseo secundário apresenta como principal característica a organização das 

fibras de colagénio em lamelas, paralelas umas às outras ou dispostas em camadas 

concêntricas em torno de canais com vasos, formando os sistemas de Havers ou ósteons 

[27]. As fibras de colagénio são paralelas uma às outras em cada lamela, Fig. I.4..  
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Fig. I.4. – Representação esquemática: (a) estrutura da diáfise dos ossos longos: o sistema de 

Havers desenhado em três dimensões, no alto e à esquerda, mostra a orientação das fibras de 

colagénio nas lamelas; (b) corte transversal de parte de um sistema de Havers e dois osteócitos 

(esquerda) [27]. 

(a) 

(b) 
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O tecido ósseo secundário que contém sistemas de Havers é característico da diáfise 

dos ossos longos. Cada sistema de Havers é constituído por um cilindro longo paralelo à 

diáfise e formado por 4 a 20 lamelas ósseas concêntricas, Fig. I.4. No centro do cilindro 

existe um canal revestido de endósteo, o canal de Havers, que contém vasos e nervos, Fig. 

I.4.. Estes canais comunicam entre si, com a cavidade medular e com a superfície externa 

do osso, por meio de canais transversais ou oblíquos, os canais de Volkmann que 

atravessam as lamelas ósseas, Fig. I.4. [15,27]. 

 

 

III.4. REMODELAÇÃO ÓSSEA 

 

O processo de remodelação do tecido ósseo é um processo contínuo no qual a massa 

óssea se mantém constante através de um balanço entre a sua destruição e formação [23].  

A remodelação óssea processa-se num ciclo extremamente bem regulado no qual os 

osteoclastos aderem ao tecido ósseo e o removem por acidificação e digestão proteolítica e 

os osteoblastos sintetizam, no mesmo local, uma matriz orgânica que é posteriormente 

calcificada. Existe, desta forma, um equilíbrio entre os efeitos catabólicos dos osteoclastos 

(reabsorção óssea) e os efeitos anabólicos dos osteoblastos (formação óssea). Este processo 

observa-se em pequenas áreas designadas por unidades de remodelação óssea que, em cada 

momento, são cerca de dois milhões no esqueleto humano [23].  

O ciclo de remodelação óssea apresenta três fases distintas: a fase de reabsorção, a 

fase reversa e a fase de formação óssea [23]. A fase de reabsorção inicia-se com a união 

dos osteoclastos ao osso, isolando uma pequena área na sua superfície designada por 

lacuna de reabsorção, Fig. I.5.. Nesta fase, a matriz mineralizada é solubilizada por 

acidificação, enquanto que a matriz orgânica é degradada por várias enzimas (hidrolases 

lisosómicas e colagenases) [15,23,27]. No final desta fase e após os osteoclastos terem 

abandonado o local, aparecem na lacuna de reabsorção células que preparam o local para a 

fase de formação óssea, através da deposição de uma substância de tipo cimento na lacuna. 

Esta fase, designa-se por fase reversa e é bastante importante no acoplamento dos 

processos de reabsorção e formação óssea [23]. 
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A fase de formação óssea inicia-se com o aparecimento dos osteoblastos que 

segregam uma matriz orgânica que é mais tarde mineralizada. A mineralização da matriz 

inicia-se com a deposição amorfa de cálcio e fosfato que após a adição de iões hidróxido e 

bicarbonato resulta na formação de cristais de hidroxiapatite. Durante a fase de formação 

da matriz orgânica, os osteoblastos segregam quantidades elevadas de fosfatase alcalina. 

Esta enzima parece ter um papel importante no processo de regulação molecular da 

mineralização da matriz, no entanto este papel encontra-se ainda por esclarecer [23]. 

Pensa-se que a fosfatase alcalina aumenta a concentração local de fosfato inorgânico 

(necessário para a deposição de hidroxiapatite) e/ou activa as fibras de colagénio de modo 

a tornar possível a deposição de sais de cálcio [23]. 

 

 

Fig. I.5. – Esquema de um osteoclasto durante a fase de reabsorção óssea. Os produtos de 

absorção óssea são captados pelo citoplasma do osteoclasto e transferidos para capilares sanguíneos 

[27]. 
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2.1. 

 
Processamento, 

Caracterização Mecânica e Microestrutural do 
Compósito Si3N4-biovidro 

 
 

 

A primeira etapa deste trabalho foi dedicada ao processamento e caracterização 

mecânica e microestrutural do compósito Si3N4-biovidro. O principal objectivo é a 

optimização das condições de processamento com vista à obtenção de amostras totalmente 

densas. A ausência de porosidade é condição essencial para a obtenção de um material de 

elevada resistência mecânica, pois, como se sabe, a porosidade diminui a resistência dos 

materiais. A caracterização mecânica e microestrutural é o objectivo que se segue à 

produção de amostras densas. A semelhança com o tecido ósseo, em termos de 

propriedades mecânicas, é um dos principais requisitos de um biomaterial para substituição 

óssea. O compósito Si3N4-biovidro é caracterizado em relação à tenacidade à fractura, 

módulo de Young, resistência à flexão e dureza, que são propriedades críticas em 

aplicações estruturais em biomedicina, como se desenvolve no artigo que se segue. Estuda-

se também a microestrutura do compósito que está directamente relacionada com as 

propriedades mecânicas. 

O ciclo de prensagem a quente foi optimizado como: velocidade de aquecimento de 

10ºC/min, patamar de 40 min a 1350ºC sob uma pressão de 30 MPa. O compósito Si3N4-

biovidro processado desta forma apresenta cerca de 98% de densidade relativa e as 

seguintes propriedades mecânicas: tenacidade à fractura, KIC = 4.4±0.5MPa.m1/2; dureza 

Vickers, HV = 10.3±0.5GPa; módulo de Young, E = 197±4GPa; resistência à flexão, σR = 

383±47MPa; e finalmente, o módulo de Weibull, m = 8.3±0.6. A elevada velocidade de 

densificação, decorrente da utilização do referido ciclo, permitiu a conservação das 

propriedades intrínsecas do biovidro. Este mantém-se no estado amorfo constituindo a fase 

intergranular do compósito Si3N4-biovidro. 
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Abstract 
 

 

The processing route and the final microstructural and mechanical characteristics of a 

novel biomaterial composite are described. This new material is composed of 70wt.%  

Si3N4 ceramic phase and 30wt.% bioglass, the later performing as a liquid sintering aid 

system and simultaneously providing bioactivity characteristics to the composite. The 

conditions for fabrication of an almost fully dense material (~98% of relative density) were 

pursued. Optimised parameters were 1350ºC-40min-30MPa by hot-pressing technique. 

The very fast densification rate of the process avoided the crystallisation of the bioglass 

intergranular phase and therefore its intrinsic properties were maintained. Also, the large 

amount of glassy phase assured the densification by liquid phase assisted grain 

rearrangement without Si3N4 phase transformation. The final mechanical properties of the 

Si3N4-bioglass were as follows: fracture toughness, KIC = 4.4MPa.m1/2; Vickers hardness, 



Capítulo 2 – Trabalho Experimental 

 
50 

HV = 10.3GPa; Young’s modulus, E = 197GPa; bending strength, σR = 383MPa; Weibull 

modulus, m = 8.3. These values provide an attractive set of properties among other 

bioactive materials, namely by upgrading the main drawback of bioceramics and 

bioglasses for high-load medical applications, which is the lack of satisfactory fracture 

toughness.  
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1. Introduction 
 

 

Silicon nitride (Si3N4) based materials are known for their outstanding tribological and 

thermomechanical properties providing high performance in several applications such as 

cutting tools, ball bearings, sealing elements and engine components. These properties, 

namely fracture toughness, hardness, friction and wear coefficients, are also very important 

for many high-load medical applications of bioceramics in the human body. Another 

desirable property of ceramic-based implants is bioactivity. Limited numbers of studies 

report the biological behaviour of Si3N4. Recent studies however, have shown that polished 

surfaces of Si3N4 have the ability to propagate human osteoblast cells in vitro [1]. Cells 

proliferative capacity was similar to that shown on polystyrene surface and a higher level 

of osteocalcin was produced. In vivo, porous intramedullary Si3N4 rods implanted in rabbit 

femurs supported bony ingrowth [2]. These studies clearly demonstrate that, under 

controlled conditions, Si3N4 shows favourable physico-chemical properties for osteoblast 

cells growth and metabolism. 

Bioglasses, like commercial Bioglass®, are highly bioactive ceramics and its 

bioactivity has been demonstrated both in vitro and in vivo, with the formation of a strong 

bonding with the neighbouring bone [3,4]. However, medical applications of bioglass have 

been centred on low stress fields, mainly due to its non-adequate fracture toughness 

compared to that of cortical bone. This limitation is unfortunately a common characteristic 

of glasses, ceramics and glass ceramics used in medical applications. 

Theoretically, Si3N4–bioglass composites would lead to medical implants that 

combine the advantageous properties of each material individually. Preliminary in vitro 

studies have demonstrated that under specific conditions Si3N4-bioglass composites have 

the ability to form an apatite layer after soaking testing in SBF-simulated body fluid, which 

is an indicator of bioactivity [5]. The present work describes an optimised-processing route 

to prepare fully dense samples of this novel composite using the hot-pressing technique. A 

complete description of the densification mechanism, microstructural and mechanical 

characterisation is reported.  
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2. Materials and Methods 
 

 

Si3N4-bioglass composites were processed from a mixture of a Si3N4 commercial 

powder (M11, H.C. Stark) and a bioglass. The bioglass (with a similar composition to 

Bioglass® 45S5) has the following chemical composition: 45.0SiO2-24.5Na2O-24.5CaO-

6.0P2O5 in wt%. Comminution by planetary milling until a final particle size of about 1.5 µ

m was performed. The bioglass powder was then mixed with Si3N4 powder in a 30-70% 

weight proportion in liquid media (2-propanol), by planetary milling for 4 h in an agate jar 

with agate balls. After drying and sieving (< 45 µm) the mixture was placed inside a 5.0 

cm diameter boron nitride coated graphite die and densified by hot pressing technique. The 

optimised hot pressing cycle was as follows: heating rate of 10ºC/min up to a fixed 

temperature in the 1300ºC-1500ºC range, followed by a stage of 40 min at the dwell 

temperature under a pressure of 30MPa. The chosen temperatures were above the melting 

onset temperature of the bioglass powder obtained from differential thermal analysis 

(DTA). Analysis was performed on Shimadzu TA-50 equipment using a heating rate of 

10oC/min and Al2O3 as reference. Peaks analysis was performed by TA-50WSI software. 

Computer assisted pressure dilatometry allowed for the characterization of the 

densification behaviour of the composite material. Pressureless sintering experiments were 

also performed at the same temperatures, with BN embedded samples under N2 flow. The 

final densities were measured in ethylene glycol using the Archimedes principle. A 

theoretical specific weight of 3.02 g.cm-3 was assumed by considering a mixture law 

between the α-Si3N4 (d=3.18gcm-3 [6]) and the bioglass (d=2.7gcm-3 [3]) constituents. 

Part of the disc shaped samples were cut off and crushed for X-ray diffraction (XRD) 

analysis. Phase composition was determined from the X-ray spectra using the method of 

Gazzara and Messier [6], by measuring the heights of the α(210), α(201), α(102) and β

(101), β(210) and β(200) lines. Microstructural observation was performed by: i) scanning 

electron microscopy (SEM) on polished samples (0.25µm colloidal silica finishing) that 

were chemically contrasted by CF4 plasma etching during 3 min; ii) SEM on fracture 
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surfaces; iii) atomic force microscopy (AFM – tapping mode) on unetched polished 

surfaces. 

Vickers hardness, HV, was evaluated using a load of 98 N and 15 s of indentation 

time. Fifteen indentations were made on polished surfaces perpendicular to the hot-press 

direction. Indentation fracture toughness, KIC, was calculated by measuring the lengths of 

the four cracks emanating from the corners of each indentation, according to Niihara's 

expression [7]. The impulse excitation vibration method was used in order to measure the 

dynamic Young's modulus, E, of the composite. Measurements were performed at room 

temperature using 4 bars of dimensions 40.15 × 4.38 × 2.35 mm3 obtained from the disc 

shaped samples, according to the ASTM C 1259-95 standard [8]. Four-point bending 

strength was performed on 15 polished bars (3 µm diamond finishing) allowing the 

calculation of the rupture modulus, σ, the Weibull modulus, m, and survival probability, 

PS, using Weibull distribution. 

 

 

3. Results and Discussion 

 

3.1. Densification behaviour and final microstructure 

 

 

The development of the present Si3N4-bioglass composites aims at preparing high 

strength bioceramics for high-load medical applications. The 30wt.% bioglass addition has 

a dual role: to promote bioactivity and to perform as a sintering aid of the Si3N4 matrix. 

Preliminary experiments have shown that under these processing conditions, higher 

amounts of bioglass hinder the production of a dense structural composite body because of 

the excess of fluidity. 

The DTA curve of the bioglass is shown in Fig. 1. The glass crystallisation 

temperature for the composite occurs at Tcpeak=637ºC. The key feature to define the 

sintering temperature used in the hot pressing process was the melting range of bioglass, 

with a Tmpeak =978ºC. The densification of the Si3N4-bioglass composite was then firstly 
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attempted from 1300ºC up to 1500ºC by pressureless sintering, resulting in very porous 

samples and therefore hot-pressing cycles were carried out in the same temperature range. 

The applied pressure promotes liquid flow around the Si3N4 grains and pore filling. The 

hot-pressing experiments revealed that a competition between densification and mass loss 

exists within the reported temperature range: at low temperatures the pore closing is not 

satisfactory, while at high temperatures significant vaporisation from glass components 

occurred. The dwell temperature of 1350ºC was that with the best balance between these 

phenomena leading to a maximum of 97.9% on the final relative density. The densification 

obtained for almost 20 samples, in the 97.0±0.9% range, and the identical microstructures 

observed, proved that the hot-pressing route was very reproducible.  

 

Fig. 1. - DTA analysis of bioglass using a heating rate of 10ºC/min. 

 

The densification curves taken from the dilatometric analysis of the isothermal portion 

of a representative experiment at 1350ºC (Fig. 2), show that a sudden densification occurs 

in the beginning of this step, i.e. the instant when the pressure is applied. After 15 min, the 

sample attains ~95% of the theoretical density and the remaining part of the cycle occurs at 

a very low densification rate (<0.2 min-1).  
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Fig. 2. - Representative densification curve of the isothermal step of the hot-pressing cycle used for 

the preparation of the Si3N4-bioglass composite. 

 

The amount of liquid (30wt.%, that corresponds to ~33.5vol.%) is almost enough for 

total densification by complete wetting of the solid grains and its compatible arrangement 

towards a high density. This indicates that the rearrangement mechanism almost explains 

the whole process. Theoretically, 35vol.% of liquid phase is required for complete 

densification by the rearrangement mechanism [9]. Only a residual portion of the 

densification can be attributed to the subsequently solution-diffusion-reprecipitation 

mechanism, which is corroborated by the small amount of phase transformation: the 

nominal α-Si3N4 content of the powder is ~92vol.% and the final value is 88.7%, meaning 

that ~3vol% of the silicon nitride particles have transformed into the stable β structure 

during the hot-pressing cycle.  

In Si3N4 ceramics, the α/β transformation is a solution-diffusion-reprecipitation 

process occurring at the glassy grain boundary phase from the highly stressed α-Si3N4 

contacts to the new β-Si3N4  low stressed surfaces [10]. The XRD spectra of the Si3N4-
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bioglass composite is presented in Fig. 3. No further crystalline phases were detected 

meaning that no significant reactions occurred between the Si3N4 and the bioglass 

intergranular phase that remains in an amorphous state. Filho et al. [11] have shown that 

under controlled crystallisation conditions this glass undergoes crystallisation with the 

formation of Na2Ca2Si3O9 phase as determined by XRD. Crystallisation occurred after heat 

treatment of nucleation and crystal growth stages for long periods, respectively 150h and 

66-113 min at temperatures of 550 and 680oC, respectively. The relatively short period at 

crystallisation temperature of the hot-pressing technique used for composite processing 

explains the fact that no crystalline Na2Ca2Si3O9 was formed in the microstructure. 

 

 

Fig. 3. – XRD diffractogram of the Si3N4-bioglass composite (the remaining unlabeled peaks 

correspond to α-Si3N4). 

 

The final microstructure of the Si3N4-bioglass composite after CF4 plasma etching 

reveals a uniformly distributed glassy phase (grey) that embeds the equiaxial α-Si3N4 

grains (dark) (Fig. 4a). A few elongated β-Si3N4 grains are also visible. Image analysis on 

SEM micrographs allows for an estimation of the intergranular phase area fraction of about 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0 20 40 60 80
2θ

In
te

ns
ity

 (a
.u

.)

β
β

ββ
β



2.1. Processamento, Caracterização Mecânica e Microestrutural do Compósito Si3N4-biovidro 

 
57 

43% which denote some over-contrasting with respect to the reported nominal value of 

33.5vol.%. On the contrary, the AFM image (Fig. 4b) of the unetched surface is a more 

realistic figure of the relative content of both the Si3N4 and the bioglass phases. 

 

 

Fig. 4. – Microstructure of the Si3N4-bioglass composite: (a) SEM analysis after CF4 plasma 

etching revealing the glassy phase (grey) that embeds the α-Si3N4 grains, and (b) AFM image of an 

unetched surface, dark (glassy phase), white (Si3N4). 

 

3.2. Mechanical properties 

 

 

The mechanical properties of the novel Si3N4-bioglass materials are shown in Table 1 

together with data of other bioceramics and bioceramic composites. Comparing to 

bioactive ceramics like apatite-based materials, bioglasses and glass-ceramics, a significant 

improvement on the fracture toughness value is achieved, complying with that reported for 

cortical bone. Namely, the composite KIC value increases with respect to that of the 

Bioglass® as a result of the effect of the Si3N4 grains as crack deflectors. This is evident in 

(a) (b) 
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the fractography in Fig. 5, where the composite surface appears very rough and the Si3N4 

grains are very clear, proving that the intergranular fracture mode prevails. Yet, the 

fracture toughness of the Si3N4-bioglass composite is lower than that of monolithic Al2O3 

and PSZ ceramics, but these are not bioactive materials. Also, these ceramics are the 

hardest materials in Table 1.  

 

 

Table 1 - Mechanical properties of several bioceramics and bioceramics composites, including the 

Si3N4-bioglass composite, and cortical bone. 

 

 

Material 

Vickers 
hardness 
Hv (GPa) 

Fracture 

toughness 

KIc (MPa.m1/2) 

Young’s 

modulus 

E (GPa) 

Bending 
strength 
σσσσR (MPa) 

Weibull 

modulus 

m 

Si3N4-bioglass 10.3±0.5 4.4±0.5 197±4 383±47 8.3±0.6 

HA 6a 0.6-1.0 b 80-110 a or 80-120 b 115-200 a - 

Al2O3  23 a 5-6 a 400 a or 380-410 b 595 a - 

PSZ 13 a 15 a or 5-8 b 150 a or 195-210 b 1000 a - 

Bioglass®45S5 4.6 a ~2 b 35 a 42 a - 

Cerabone®A-W 6.8a 2.0 a 118 a 215 a - 

Bioverit 5 a 0.5-1.0 a 70-88 a 100-160 a - 

Stainless steel- 

-Bioglass ® composite 

 

- 

 

- 

 

83-112 b 

 

290-339 b 

 

- 

Cortical bone - 2-12 a 7-30 a or 3-30 b 50-150 a - 

 
a Ref [14]. 
b Ref [15]. 

 

 

The present Si3N4-bioglass composite presents a significantly higher hardness value than 

the other bioactive materials, namely the Bioglass®, due to the intrinsic strength of the 

Si3N4 ceramic and the very fine α-Si3N4 grain microstructure. Among the bioactive 

materials, the Si3N4-bioglass composite shows the best combination of the KIc and HV 
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figures. This is crucial to attain a high abrasive wear resistance, as this property is directly 

dependent on HV
1/2.KIc

3/4 product [12]. 

 

Fig. 5. – Fractography of the Si3N4-bioglass composite after bending testing. 

 

The flexural bending strength of Si3N4-bioglass composite was found to be 383 ± 47 

MPa using four-point bending testing, representing a significant improvement compared to 

the bioactive ceramics of Table 1. Fig. 6 shows Weibull statistics analysis where failure 

probability is plotted versus applied load. A minimum of 240MPa is necessary for failure 

to occur according to the distribution. This value clearly indicated that these novel 

composites may be used in high load medical applications. 

Concerning the Young´s modulus of the Si3N4-bioglass composite, the measured 

value on Table 1 is somewhat lower than the characteristic value for Si3N4 conventional 

materials, 300-330 GPa [10]. A mixture law based on the above referred volume fractions 

of the two constituents of the composite and data on Si3N4 and Bioglass® gives a 

calculated E value of 211GPa, which is very close to the experimental one (197GPa). The 

measured value is much lower than those of the monolithic ceramics, like alumina. 

Although high Young´s modulus may lead to stress shielding there are currently used 

bioceramics with high E modulus that perform well under high load medical applications, 

such as Cerabone®A-W [13]. It is possible that bone bonding ability of bioactive 

bioceramics may decrease this detrimental effect due to the development of an interfacial 
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reaction zone at bone/implant interface that accommodates the differences in the 

deformability of bone and implant materials.  

 

 

Fig. 6. – Weibull statistics analysis results of the Si3N4-bioglass composite. 

 

Several attempts have been made to obtain such kind of materials that combine 

bioactive behaviour with appropriate mechanical properties, particularly fracture 

toughness, for high load applications. These properties are usually key features for in vivo 

functioning of the large majority of bioceramic implants. Furthermore, for an effective 

stress transfer a good bonding between the two constituents of the composite must be 

achieved. Stainless steels and titanium fibers-Bioglass®, ZrO2 reinforced A-W glass 

ceramics and ZrO2 reinforced hydroxyapatite are representative examples and are well 

documented in literature [14-17]. 

However, in many cases complex systems are required to bond the two constituents of 

the composite since no chemical bonding is usually present [16-17]. Si3N4 is known to be a 

highly inert material in the physiological media and Bioglass® is an A class biomaterial 

due to its ability to bond to natural bone tissues. Although further testing are required to 
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characterise the biological behaviour, this novel composite seems to be a very promising 

candidate for high-stress medical applications due to the high fracture toughness 

complying with that of cortical bone, non-existence of detrimental intergranular phases 

after processing and very good bonding between the two constituents which ensures good 

stress transfer. After complete description of the microstructural features and mechanical 

properties of these novel biocomposites, in vitro and in vivo biological behaviour will be 

assessed. 

 

 

4. Conclusions 
 

 

Highly dense (>98% of relative density) Si3N4-bioglass composite was fabricated by 

hot pressing at 1350ºC-40min-30MPa. This novel biomaterial potentially combines the 

advantageous characteristics of each constituent, i.e. the high fracture toughness of Si3N4 

with the bioactivity of a bioglass. The bioglass simultaneously assists on the liquid phase 

sintering of the Si3N4 grains. The amount of liquid is almost sufficient for complete 

densification through a grain rearrangement mechanism, without α-Si3N4 phase 

transformation to the stable β-Si3N4 structure. The most significant feature concerning the 

mechanical properties of this new biomaterial composite is the improvement in fracture 

toughness (4.4MPa.m1/2) and bending strength (383±47MPa) with respect to currently used 

mechanical bioceramics, glasses and glass ceramics.  
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2.1.1. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS ÀS TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 
 

A natureza frágil dos cerâmicos e dos vidros introduz algumas dificuldades na 

caracterização mecânica destes materiais. Normalmente utilizam-se testes de flexão em 

três ou quatros pontos, em barras de secção rectangular, para determinar o módulo elástico, 

a resistência à flexão e a deflexão máxima antes da fractura. Neste trabalho, usou-se o teste 

de flexão em quatro pontos que apresenta a vantagem de não forçar a fractura na posição 

média entre os apoios, uma vez que é aplicado um momento de flexão constante entre os 

dois pontos interiores de aplicação da carga. O valor da resistência à flexão é, para este 

método, calculado através da seguinte equação utilizada para provetes de secção 

rectangular: 

 

( )
2
21

2
3

WT
FLL

R
−

=σ  

 

em que σR é a resistência à flexão (em Pa), L1 é a distância entre apoios exteriores (em m), 

L2 é a distância entre apoios interiores (em m), F a carga aplicada (em N) e W e T a largura 

e a espessura da secção da amostra (em m), respectivamente [1,2]. 

O grau de dispersão dos valores da resistência à flexão, σR, é caracterizado 

quantitativamente pela distribuição de Weibull. Segundo esta distribuição, a probabilidade 

de sobrevivência de um lote de espécimes, PS, de igual volume é dada por 

 

PS = exp {-(σ /σ0)m} 

 

sendo σ0 uma constante de adimensionalidade e m o módulo de Weibull [1,3]. A 

representação gráfica da equação 

 

ln ln(1/PS)} = m ln(σ /σ0) 

 

permite obter o valor de m, que é uma medida da variabilidade do material, desde que haja 

um critério que faça corresponder a cada σ um valor de probabilidade, utilizando-se 
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normalmente estimadores de probabilidade para o efeito [1,3]. Quanto mais pequeno for o 

valor de m maior é a variabilidade da resistência do material, enquanto que valores 

elevados do módulo de Weibull reflectem uma menor dispersão dos resultados e por 

conseguinte uma maior uniformidade da estrutura do material. 

 

O módulo de Young dos cerâmicos pode ser determinado por diversos métodos, como 

por exemplo o método ultrasónico, o método de ressonância e ainda o método de excitação 

por impulso. Neste trabalho, o método utilizado para determinar o módulo elástico do 

material em estudo foi o método de excitação por impulso. Este método consiste na 

utilização de amostras paralelepipédicas de secção rectangular, as quais são apoiadas a 

uma distância de 0,224 do comprimento, às extremidades da amostra. Após correctamente 

apoiadas as amostras sofrem um impulso mecânico instantâneo provocado por um martelo, 

o qual lhes provoca uma vibração longitudinal contínua [4,5]. A frequência com que as 

amostras vibram é detectada através de um transdutor e o seu valor é calculado por um 

analisador de frequência. O módulo de Young, E (em Pa), é calculado a partir do 

conhecimento da massa, m (em g), das dimensões (L – comprimento, w – largura, t – 

espessura em mm) e da frequência de vibração, ff (em Hz), da amostra através da equação 

 

( )( ) 1
332 //9465.0 TtLwmfE f=  

 

em que T1 é um factor de correcção [5]. 

 

O ensaio de dureza é um método muito utilizado na caracterização de cerâmicos, 

permitindo a previsão da resistência ao desgaste e a determinação da tenacidade à fractura, 

KIC. [1]. O método de dureza Vickers utiliza um indentador piramidal de base quadrangular 

em diamante, que quando é sujeito à aplicação de uma determinada carga, penetra o 

material perpendicularmente à sua superfície. O valor de dureza, HV (em GPa), está 

directamente relacionado com a área da superfície de indentação através da seguinte 

equação [2]: 
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3
2

108,9854,1 −××=
D
FHV  

 

em que F é a força de indentação aplicada (em kgf) e D a média aritmética do 

comprimento das duas diagonais de indentação (em mm).  

 

A resistência à propagação de fissuras no material, ou seja, a tenacidade à fractura 

pode ser determinada através da realização de ensaios de dureza Vickers com uma carga de 

valor superior à carga necessária para se iniciar a propagação de fissuras radiais na 

imediação das indentações, Fig. II.1. [6].  

 

  

Fig. II.1. – Fissuras resultantes de indentações de durezas Vickers: (a) fissuras radiais/medianas; (b) 

fissuras de Palmqvist. 

 

O comprimento médio das fissuras relaciona-se com KIC através de uma relação empírica. 

Entre as várias equações publicadas, seleccionou-se para este trabalho a equação de 

Niihara [6].  
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em que φ é o factor de confinamento (≈3), a e l são as dimensões características das 

fissuras e E é o módulo de Young. Esta equação aplica-se a sistemas de fissuras de 

Palmqvist. As fissuras de Palmqvist começam nos vértices das indentações, Fig. II.1 (b), e 

as suas dimensões apresentam a seguinte relação: 0.25 ≤ l/a ≥2.5 [6]. 

 

A densidade de um material totalmente denso é dada pelo quociente entre a massa e o 

volume ocupado por esse material. Quando existe alguma porosidade o método mais 

comum para determinar a densidade do material é o método de imersão. Neste método, um 

corpo é mergulhado num líquido de densidade conhecida e segundo o princípio de 

Arquimedes: “um sólido mergulhado num líquido gera uma força de impulsão vertical de 

valor igual e sentido oposto ao peso do volume de líquido deslocado”. O etilenoglicol 

(C2H6O2) foi o líquido utilizado neste trabalho, sendo a densidade do material calculada 

pela seguinte equação: 

 

262
21

1
OHCd

PP
P

d
+

=  

 

em que P1 e P2 são os pesos da amostra em balança e imersa no etilenoglicol (impulsão), 

respectivamente, e 
262 OHCd =1,11 g/cm3. 

 

 O método de Gazzara e Messier permite quantificar as fases do Si3N4 por difracção de 

raios-X. Este método baseia-se no cálculo das intensidades relativas de determinados picos 

de difracção. Os picos seleccionados são os três mais intensos de cada fase do Si3N4, ou 

seja, α(210), α(201), α(102) e β(101), β(210), β(200). Na prática, o que se faz é medir as 

alturas destes picos, utilizando-as como aproximação às respectivas intensidades. Em 

seguida, divide-se cada um dos valores obtidos, Ii(hkl), por uma constante apropriada 

(Tabela II.1.), L, obtendo-se valores normalizados das alturas, Yi(hkl).: 

 

Yi(hkl) = Ii(hkl) / L 
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Tabela II.1. – Valores de L para os picos de difracção das fases  α e β do Si3N4 [7]. 

Fase Picos L 
 (210) 6.79 

αααα-Si3N4 (201) 7.44 

 (102) 6.66 

 (200) 10.53 

ββββ-Si3N4 (101) 10.90 

 (210) 11.21 

 

Para cada fase efectua-se a média aritmética dos valores Yi(hkl). Os valores médios obtidos, 

Yi médio, permitem determinar a percentagem de cada uma das fases. Por exemplo, a 

percentagem de fase α calcula-se de acordo com a seguinte equação: 

 

% α = 100×
+ ββαα

αα

dYdY
dY

médiomédio

médio  

 

sendo di a densidade respectiva de cada uma das fases.  

Esta técnica é um método simples, rápido, reprodutível e, por conseguinte, vulgarmente 

utilizado na quantificação de fases do nitreto de silício. 
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2.2. 

 
Caracterização  

das Propriedades Físico-Químicas de Superfície  
do  

Compósito Si3N4-biovidro 
 
 

 

 

A segunda etapa do trabalho considerou a caracterização das propriedades físico-

químicas do compósito Si3N4-biovidro. A natureza da superfície é extremamente 

importante no processo de desenvolvimento de um biomaterial. Para além da composição 

química global e das propriedades mecânicas, existem outros factores que influenciam o 

desempenho do biomaterial quando implantado no corpo humano. As respostas biológicas 

que reflectem a biocompatibilidade de um material, dependem dos mecanismos que 

ocorrem imediatamente após a implantação, ou seja, do primeiro contacto do biomaterial 

com os fluidos fisiológicos. Estes primeiros acontecimentos, que envolvem a adsorção de 

pequenas moléculas orgânicas, proteínas e células, são influenciados pela composição 

química, hidrofobicidade, tensão superficial, carga e topologia da superficie do 

biomaterial. Neste trabalho, apresentado no artigo que se segue, o compósito Si3N4-

biovidro é caracterizado em relação à tensão superficial e hidrofobicidade através da 

medição de ângulos de contacto de alguns líquidos fisiológicos com a superfície do 

material. Determina-se finalmente a sua carga em função do pH recorrendo a medições de 

potencial zeta. 

Os principais resultados foram os seguintes: o compósito Si3N4-biovidro apresenta um 

carácter particularmente hidrofílico (θ=26.6±2.0º)e tensão superficial elevada (γSV = 66.6 

mJ.m-2) quando comparada com os biocerâmicos mais comuns. Estudos de molhabilidade 

efectuados com uma solução de albumina bovina (BSA–bovine serum albumin) em SBF 

(simulated body fluid) e o compósito Si3N4-biovidro, revelaram um valor elevado para o 
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trabalho de adesão (Wa=96.4±0.2 mJ.m-2). Medições de potencial zeta permitiram 

determinar o ponto isoeléctrico do compósito Si3N4-biovidro, pHIEP=2.5, indicando que 

para valores superiores se encontra carregado negativamente. Isto significa que na solução 

proteica SBF+BSA, cujo pH é igual a 7, o compósito é fortemente negativo explicando-se 

a adsorção da albumina através de um mecanismo de ganhos de entropia e entalpia 

resultantes da desnaturação da proteína e da coadsorção de catiões, tal como se desenvolve 

em seguida. 
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Abstract 
 

 

Wettability and surface charge studies were performed on a novel Si3N4-30wt.% 

bioglass biocomposite. Contact angle and surface tension variation with time were 

determined at 25ºC, respectively by the sessile and pendant drop techniques, for distinct 

testing liquids: water, diiodomethane, simulated body fluid (SBF) and bovine serum 

albumin (BSA) dissolved in SBF solution. This biocomposite revealed a hydrophilic 

character (θ=26.6±2.0º) and a surface tension value (66.6 mJ.m-2) comparatively higher 

than those of the most common bioceramics. An important characteristic is the high work 

of adhesion towards SBF+BSA (96.4±0.2 mJ.m-2) that was measured. The Si3N4-bioglass 

material is negatively surface charged above the pHIEP=2.5 in aqueous SBF+BSA solution, 
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as a result of the presence at the surface of unsaturated Si-O bonds and Si-OH groups. The 

very high negative zeta potential at pH~7 (-58.6±5.5 mV) influenced albumin adsorption 

and mechanisms are discussed in terms of entropy and enthalpy gains from conformational 

unfolding and cations coadsorption.  
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1. Introduction 

 

 

The surface properties of materials are very important to biocompatibility [1]. It is 

generally accepted that early surface events that occur rapidly upon implantation of a 

biomaterial into biological fluids determine subsequent responses. These involve wetting 

by physiological liquids, followed by adsorption of proteins and cells to the biomaterial 

surface [2]. Surface parameters related to surface chemistry, surface topography and 

surface thermodynamics are thus very relevant phenomena because they determine how 

proteins adhere to the surface of implanted materials. Several studies have shown the 

relationship between hydrophobicity, surface tension and surface charge with the 

proteinaceous film formation and the cell/material interaction [3-5]. Cell attachment, 

adhesion and spreading influence the cells capacity to proliferate and to differentiate, 

determining the failure or success of the implant in service [6]. 

 

Contact angle measurement is probably the most common method of solid surface 

tension measurement. One of the most frequently used methods of contact angle 

assessment is the sessile drop technique [1,7]. In the sessile drop experiment, a droplet of a 

properly purified liquid is put on the solid surface. At the three-phase equilibrium, the 

interfacial tensions of the solid-vapour, liquid-vapour and solid-liquid interface, and the 

contact angle, are related through Young’s equation [8]: 

 

SLSVLV γγθγ −=cos  (1) 

 

where γSL represents the interfacial tension between the solid and the liquid, γSV and γLV  

are respectively the interfacial tension of the solid and of the liquid, in equilibrium with 

liquid vapour, and θ is the contact angle. However, the Young’s equation contains two 

unknowns. In fact, while the contact angle is experimentally measured and the liquid 

surface tension can be determined by several ways (e.g. pendant drop technique), neither of 

the two solid interfacial energy terms can be measured separately. Therefore, a further 

relationship is required and many different approaches have been proposed [9]:  
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Owens and Wendt’s approach assumes that dispersive and polar intermolecular forces 

operate across the interface and therefore the value of the total surface tension is the sum of 

two components,  

 
pd γγγ +=  (2) 

 

where γd and γp are the dispersive and polar components of the surface tension, 

respectively. The solid-liquid interfacial tension can then be written as 

 

p
LV

p
SV

d
LV

d
SVLVSVSL γγγγγγγ 22 −−+=  (3) 

 

Combining equations (1) and (3) leads to 

 

( ) p
LV

p
SV

d
LV

d
SVLV γγγγθγ 221cos +=+  (4) 

 

From equations (1), (2) e (4), γSV and γSL can be obtained from the values of contact angles 

measured with a pair of testing liquids whose surface tension components are known.  
 

The work of adhesion, Wa can be calculated using Young-Dupre’s equation [10]: 

 

SLSVLVaW γγγ −+=  (5) 

 

Combining equations (1) and (5) leads to 

 

( )θγ cos1+= LVaW  (6) 

 

This equation refers to the work required to separate the drop from the solid surface, 

resulting from the interaction of the interfacial forces between solid, liquid and vapour 

phases. 
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Besides wettability, surface charge is the other important factor that influences the 

attachment of proteins and organic molecules to a biomaterial surface [11,12]. The zeta 

potential of a surface is based on its charge and influences the double layer effect observed 

on some implant materials in solution [1]. The zeta potential can be deduced from the 

electrophoretic mobility of a particle, according to Smoluchowski’s equation [13]: 

 

πη
εζ

4
Eve =  

(7) 

 

where ζ is the so-called zeta potential and ve is the velocity of the particle under the 

influence of an electric field of intensity E in a solution of viscosity η and permittivity ε.  

 

The aim of this work is to characterise the hydrophobicity, surface tension and surface 

charge of a new Si3N4-bioglass composite biomaterial. Silicon nitride (Si3N4) is known for 

its outstanding tribological and thermomechanical properties (fracture toughness, hardness, 

friction and wear coefficients) providing high performance in several applications. 

Bioglasses are highly bioactive materials as demonstrated both in vitro and in vivo, with 

the formation of a strong bonding with the neighbouring bone [14,15]. The developed 

Si3N4-bioglass biocomposites combine the advantageous properties of each material 

individually. Previous studies have shown that this novel biocomposite is a very promising 

candidate for high-stress medical applications [16,17]. Albumin was the chosen protein to 

study the affinity of the biocomposite towards physiological liquids, as it is one of the most 

interesting proteins involved in biological events because it is present in a wide spread 

body liquid, i.e. the blood. Furthermore, albumin is one of the first proteins to come into 

contact with an implanted material [18]. 
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2. Materials and Methods 

 

2.1. Materials preparation 

 

 

In-room prepared Si3N4-bioglass composites with a 70-30% weight proportion were 

used in the present work. Details on processing procedure and mechanical behaviour of 

these composites have been previously described [16]. The final disc shaped samples were 

ground, polished (0.25µm colloidal silica finishing giving an average roughness Ra of 

0.011 ± 0.005 µm), and cleaned, once with alcohol and twice with distilled and deionised 

water, using an ultrasonic apparatus. After the cleaning process, the samples were dried 

overnight at 150ºC. 

 

 

2.2. Wettability experiments 

 

 

The liquids used for the wetting experiments were distilled and deionised water, 

diiodomethane (Merk Schuchardt, >99%) doubly distilled under vacuum, and simulated 

body fluid (SBF). The later was prepared by dissolving reagent-grade chemicals, NaCl, 

NaHCO3, KCl, K2HPO4⋅3H2O, MgCl2⋅6H2O, CaCl2 and Na2SO4, in ion-exchanged and 

distilled water, buffered at pH 7.25, at 37ºC with tris(hydroxymethyl) aminomethane 

([CH2OH]3CNH2) and 1 M hydrochloric acid (HCl). The SBF has an inorganic ion 

concentration close to that found in human blood plasma, as shown in Table I. 

 

Bovine serum albumin (BSA) (Sigma A-9306, lot no. 106H0300) was dissolved in 

simulated body fluid (SBF) at pH 7.25 with a concentration of 4mg/ml to be used for 

protein studies. BSA is commonly used in several studies to simulate human albumin 

because is very similar to the latter in the sequence of amino acid units.  
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Table 1 – Ion concentrations of simulated body fluid (SBF) and human blood plasma [19]. 

 

 Ion concentration (mM) 

 Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- HCO3
- HPO4

2- 

SBF 142.0 5.0 1.5 2.5 148.8 4.2 1.0 

Human Plasma 142.0 5.0 1.5 2.5 103.0 13.5 1.0 

 

 

Contact angles determination was performed by the sessile drop technique in a video 

based system Dataphysics GA 15. The sessile drop was gently put on the polished surface 

of the Si3N4-bioglass composite by means of a micrometric syringe with a proper metallic 

needle. Initially, digital images of the drop were taken as a function of time, at regular 

intervals, by a CCD-Camera. The method used to fit a mathematical function to the 

measured drop contour line was the ellipse method. In this method, a line of an ellipse 

approximates the drop contour and deviations from the true drop shape are in the range of a 

few per cent. The ellipse method leads to a satisfying accuracy in the contact angle and 

holds the advantage that the result is available within fractions of a second. For each liquid, 

no less than 15 drops were analysed. 

 

Pendant drop technique was used to determine the variation of the interfacial tension 

of the BSA solution with time and to assess the surface tension of testing liquids. Pendant 

drops were formed at the tip of a metallic needle of a micrometric syringe and the Young-

Laplace method was used to fit a mathematical function to the pendant drop contour. At 

least 20 drops were analysed.  

 

All the experiments were performed at 25ºC inside a refrigerated stainless steel 

chamber, with glass windows of optical quality and saturated with liquid sample. 
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2.3. Zeta potential measurements 

 

 

Part of the biocomposite disc shaped samples were cut off and powdered for zeta 

potential analysis. Zeta potential measurements were performed in a Zeta-Meter System 

3.0+, using an electrolyte solution, 0.01 M KCl, to adjust a constant ionic strength. The 

solution pH was set with 0.001M HCl and 0.001M NaOH. The Zeta-Meter 3.0+ unit 

automatically calculates electrophoretic mobility and zeta potential according to equation 

(7). The zeta potential value at a given pH is the average of 60 measurements. 

 

 

3. Results  

 

 

The overall set of results from contact angle measurements on Si3N4-bioglass 

materials is plotted in Fig. 1. The contact angle of the SBF liquid was measured allowing a 

comparison to that of the physiological solution of BSA in SBF media to infer the 

contribution of such protein. Pure liquids, water and diiodomethane, were also considered 

for the calculation of the relative contributions of the polar and dispersive components of 

the surface tension, γSV. Fig. 1a) shows the average and standard deviation values of the 

instantaneous contact angles during the first 3 min of testing. In this period, the contact 

angle values rapidly tend to a plateau, a short initial transient being observed for the water 

and SBF curves.  

The fitting of the θ(t) curves of Fig. 1(a) by multivariable non-linear regression 

analysis is presented in Fig. 1(b) Good-quality fits were obtained using the empirical 

function θ=A+B.exp(-t/C), with A, B and C as constants, that is characterised by a similar 

asymptotic behaviour. Extrapolation for t=0, i.e. the A+B value, allows for the calculation 

of the initial contact angle values that are given in Table 2. The initial contact angle values 

are a reasonable option for wettability characterization taking in account the importance of 

the early surface interaction between the biological fluids and the biomaterials. 
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Fig. 1(a) – Average and standard deviation values of contact angle as a function of time for water, 

diiodomethane, SBF+BSA and SBF solutions on the Si3N4-bioglass biocomposite. 

 

 

Fig. 1(b) - Fitting of water, diiodomethane, SBF+BSA and SBF contact angles on the Si3N4-

bioglass biocomposite by the empirical function θ=A+B.exp(-t/C). 
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Table 2 – Contact angles at t=0 for several liquids on Si3N4-bioglass biocomposites. 

 

Liquid Contact angle (º) 

Water 

Diiodomethane 

Simulated body fluid (SBF) 

SBF plus Bovine Serum Albumin (BSA) 

26.6±2.0 

46.0±0.9 

40.6±2.3 

37.1±2.2 

 

 

The determination of the Si3N4-bioglass interfacial tension, namely of its dispersive 

and polar components led to the values given in Table 3. For its calculation by equation 

(4), pendant drop measurements at 25ºC with water and diiodomethane pure liquids were 

performed and experimental results are evidenced in Table 4. The given dispersive and 

polar components of the surface tension for these two liquids were calculated from their 

fraction in similar studies by other authors [9]. The experimental γLV value taken for the 

SBF solution, which showed to be time independent, is also presented in Table 3. 

 

 

Table 3 – Interfacial tension (γlv- SBF+BSA; γsv- Si3N4-bioglass) and the respective dispersive (γd) 

and polar (γp) component values at 25ºC. 

 
 γγγγ    (mJ.m-2)    γγγγd    (mJ.m-2)    γγγγp    (mJ.m-2)    

SBF + BSA 

Si3N4-bioglass 

54.0 

66.6 

- 

30.4 

- 

36.2 

 

 

The variation of the interfacial tension of the BSA dissolved in SBF liquid with time 

for 20 min is plotted in Fig. 2. For an adequate mathematical calculation, a longer 

experiment time was necessary than that used for the contact angle acquisition, as γLV 

showed a significant decrease with time. The extrapolation for t=0 of γLV results in the 
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value of 54.0 mJ.m-2, as given in Table 4. In the graph of Fig. 2, the complete curve for the 

contact angle measurement during the same period is added. The combination of these 

curves by using equation (6) gives the overall work of adhesion curve in Fig. 3. The 

relative deviation of Wa within this long time period is very small (less than 1%) revealing 

an average value of 96.4±0.2 mJ.m-2. The initial values are the highest due to the strong 

influence of γLV in this stage as can be seen in Fig. 2. After a long soaking time, the curve 

stabilizes, as γLV and θ  do in Fig. 2, after a minimum at about 700 s. 

 

 

Table 4 – Surface tension (γlv) and the respective dispersive (γd) and polar (γp) component values of  

water, diiodomethane and SBF at 25ºC. 

 
 γγγγ    (mJ.m-2)    γγγγd    (mJ.m-2)    γγγγp    (mJ.m-2)    

Water 

Diiodomethane 

Simulated body fluid (SBF) 

72.32±0.24 

50.40±0.15 

72.53±0.11 

21.62 

50.02 

- 

50.70 

0.38 

- 

 

 

The above wetting experiments were complemented with measurements of the surface 

charge of the Si3N4-bioglass biomaterial to help in the discussion of its interaction with 

BSA protein. The zeta potential curve along the 1-9 pH range for the biocomposite powder 

is shown in Fig. 4. In all the given range, the surface charge is negative and the absolute 

value of the zeta potential strongly increased with pH. The electrophoretic mobility was 

almost zero at pH=2.45 and below this value until pH=1.0 no particle mobility could be 

observed. The experimental values of zeta potentials of the Si3N4 raw powder (H.C. Stark 

M11) and the bioglass at pH=7.25 were –28.4 mV and –38.4 mV respectively, as plotted in 

Fig. 4.  
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Fig. 2. – Interfacial tension (γlv-) of SBF+BSA solution and the respective contact angle values on 

Si3N4-bioglass biocomposite, as a function of time. 

 

 

Fig. 3. – Adhesion work between SBF+BSA solution and the Si3N4-bioglass biocomposite, as a 

function of time. 
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Fig. 4. – Zeta potential values for Si3N4-bioglass biocomposite along the 1-9 pH range and the 

discrete values for Si3N4-M11 and bioglass powders at pH=7.25. 

 

 

4. Discussion  

 

 

Surface energetics, by controlling the interaction with physiological fluids, would 

primarily influence cell behaviour on biomaterials. Biomaterials first contact a 

proteinaceous liquid phase, almost aqueous in nature, leading to surface reorganization of 

proteins followed by cell attachment on biomaterials. Hence, wetting of the solid surface, 

being a crucial condition for subsequent stages of cell adhesion and proliferation, is a 

predictive index of cytocompatibility [3].  

 

The best wetting properties to give a picture of biomaterials behaviour are the contact 

angle and the work of adhesion [20]. The contact angle of water on the Si3N4-bioglass 
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and film forms [21,22]. The value for the present material reveals a more hydrophilic 

character. This is supported by the evidence of a relatively higher polar component of its 

surface tension (~54%, Table 3) than that of the above reported materials (<36%) [21,22]. 

Also, the contact angles of SBF and SBF+BSA on Si3N4-bioglass (40.6 and 37.1º, 

respectively, Table 2) are similar to the lowest value determined in an extensive set of 

experiments with different biological liquids for several bioceramics [23,24]. In these 

works, a partially crystallized SiO2-TiO2 oxide revealed the lowest contact angles 

(34≤θ≤42º) with the referred liquids.  

 

The interfacial tension of the present Si3N4-bioglass biocomposite (66.6 mJ.m-2, Table 

3) is higher than that measured in the above reported set of HA and β-TCP based materials 

[21,22], whose highest value is 46.7 mJ.m-2, and so is the work of adhesion to a SBF+BSA 

solution, 96.4 mJ.m-2 for Si3N4-bioglass and 90 mJ.m-2 for the reported work [22]. Also, 

the Wa for the Si3N4-bioglass biocomposite is within the range 80-125 mJ.m-2 found for the 

partially crystallized SiO2-TiO2 oxide material, being much higher than the values found 

for conventional oxide ceramics like Al2O3 and ZrO2 (60-80 mJ.m-2) [24]. The proposed 

explanation for the distinct behaviour between SiO2-containing materials and the other 

ceramic oxides is attributed to the nature of the intermolecular forces established between 

the solid surface and the aqueous biological liquids: in the first case, the polar surface 

energy component is much higher than the dispersive one [23]. The same argument can be 

advanced to explain the relatively high Wa of Si3N4-bioglass material, whose amount of 

silica-rich bioglass phase is approximately 33.5vol.% [16]. Furthermore, it was 

demonstrated that Si3N4 is covered by a silica or a silicon oxynitride layer with an 

estimated thickness of about 2.2. nm [25,26]. The surface charge in aqueous media is 

negative above the pHIEP=4.4, as a result of the prevalence of a large amount of silanol 

groups at the surface [25]. The Si3N4 surface charge is thus the result of the preferential 

equilibrium between the silanol functional group, [Si-OH], and [Si-O] unsaturated bonds, 

governed by the presence of [OH-] [26].  

 

The decreasing of γLV for the SBF+BSA physiological solution when comparing to the 

SBF solution media (Table 3) shows that the albumin protein behaves as a biosurfactant 
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[20]. This decrease was somehow expected and is described in literature as a result firstly 

of the transport of albumin to the surface of the drop by diffusion followed by protein with 

a consequent decrease in surface tension. Krajewski et al. reported the adsorption of 

albumin in a set of ceramic materials and related it to the surface charge of the substrate 

[18]. This author demonstrated a direct proportion between the adsorbed quantity and the 

absolute value of the zeta potential of the ceramic, although protein adsorption can be 

influenced by several other chemical and physical factors, such as surface groups exhibited 

outside, soluble phases, molecular rearrangements on surface, roughness and porosity. 

Comparing to the value measured for Si3N4 in the present work (-28.4±2.6 mV, Fig. 

4) or literature values (between –18 and –26 mV [25, 18]), the ZP of the Si3N4-bioglass 

composite is more negative at pH~7 (-58.6±5.5 mV, Fig. 4). The surfaces of other 

bioceramics based on HA and β-TCP are also less negative [21]. The apparent incongruity 

in that a good protein affinity is occurring on negative charged surfaces, as albumin and 

Si3N4-bioglass are at pH~7, is explained as follows. 

 

Hydrophobicity and surface electrical state are usually determinant characteristics of 

the sorbent surface to the protein. Bovine serum albumin (BSA) is very similar to human 

serum albumin (HSA) [18], being a large protein with relatively high surface 

hydrophilicity but a large net hydrophobicity. Such characteristics do not contribute to 

albumin adsorption on conventional bioceramics [27]. Albumin is negatively charged at 

pH~7 [18] and the adsorption of albumin to the negatively charged Si3N4-bioglass material 

cannot be only governed by electrostatic forces. Firstly, the adsorption behaviour of a 

protein is related to the internal stability. Unfolding (structural rearrangement) of albumin, 

that possesses a low native-state stability, can explain its adsorption due to conformational 

entropy gains [27]. Moreover, the carbonyl groups of albumin tend to form contacts with 

silica surfaces [27] and therefore the Si3N4-bioglass materials would support this effect. 

Another mechanism that explains albumin adsorption is cations coadsorption on the 

sorbent-protein interface to achieve electroneutrality. Coadsorption is reported to increase 

with the negative charge of the sorbent surface [27], which is particularly high in the 

present Si3N4-bioglass biocomposite. This phenomenon is explained by the large 

exothermic variation upon adsorption due to cation migration to the adsorbed layer, 
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leaving the water molecules free to form water-water hydrogen bonds. An additional 

thermodynamic gain factor is the result of sorbent surface dehydration that determines 

large entropy gains.  

 

 

5. Conclusions 

 

 

Si3N4-30wt.% bioglass composites are hydrophilic materials that show good 

wettability characteristics towards water, the contact angle (26.6±2.0º) being significantly 

lower than those of conventional bioceramics like HA, β-TCP and ceramic bioglasses. 

These novel biocomposites also revealed a better work of adhesion (96.4±0.2 mJ.m-2) on a 

commonly used simulated biological fluid for protein compatibility studies. The 

biocomposites interfacial tension (66.6 mJ.m-2) was also comparatively high, with a 

dominant polar component (54%). These findings should be a result of the silica-rich 

nature of the two composite constituents: the Si3N4 grains with an intrinsic oxidized 

surface layer and the bioglass intergranular phase with SiO2 as the major composition 

content. Moreover, the unsaturated Si-O bonds and Si-OH functional groups provided a net 

negative surface charge above the pHIEP=2.5 in the aqueous SBF+BSA solution. Hence, 

the very high negative zeta potential (-58.6±5.5 mV) at pH~7 affords a good condition for 

albumin adsorption, a pre-requisite for cell attachment. This protein behaves as a 

biosurfactant in negatively charged surfaces due to entropy and enthalpy gains, 

respectively after conformational unfolding and cations coadsorption on the materials 

surface. 

The physical-chemical behaviour of Si3N4-bioglass biocomposite obtained in this 

study combined with previous mechanical performance characterisation studies [16] 

confirm the great potential of this novel material for high-stress medical applications. 

 

 

 



2.2. Caracterização das Propriedades Físico-Químicas de Superfície do Compósito Si3N4-biovidro 

 
89 

Acknowledgements 

 

 

The authors would like to acknowledge the financial support of PRAXIS/P/CTM/11144/98 

“New Silicon nitride-bioglass Composites for Biomedical Applications” research project 

and PRAXIS XXI/BPD/16311/98 grant financed by FCT, and grant N. 11934 financed by 

University of Aveiro. 

 

 

References 
 

 

[1] Handbook of Biomaterials Evaluation: Scientific, Technical, and Clinical Testing of 

Implant Materials, 2nd. Edition, Ed. By Andreas F. von Recum, 1999. 

 

[2] J. E. Davies. The importance and measurement of surface charge species in cell 

behaviour at the biomaterial interface. In: Surface characterisation of biomaterials, 

Progress in Biomedical Engineering. Ed. Ratner, Elsevier, 1998; 6: 219-234. 

 

[3] M. Lampin, R. Warocquier-Clérout, C. Legris, M. Degrange, M. F. Sigot-Luizard. 

Correlation between substratum roughness and wettability, cell adhesion, and cell 

migration.  J Biomed Mater Res 1997; 36: 99-108. 

 

[4] J. L. Dewez, Y. J. Schneider, P. G. Rouxhet. Coupled influence of substratum 

hydrophilicity and surfactant on epithelial cell adhesion.  J Biomed Mater Res 1996; 30: 

373-383. 

 

[5] Nadim J. Hallab, Kirk J. Bundy, Kim O’Connor, Russell Clark, Randy L. Moses. Cell 

Adhesion to Biomaterials: Correlations between Surface Charge, Surface Roughness, 

Adsorbed Protein, and Cell Morphology. J. Long-Term Effects of Medical Implants 

1995;3: 209-231. 



Capítulo 2 – Trabalho Experimental 

 
90 

[6] K. Anselme. Osteoblast adhesion on biomaterials. Biomaterials 2000;7:667-681. 

 

[7] Polymer Surfaces, From Physics to Technology. Ed. Garbassi, Morra, Occhiello, 

Ch.4, Wiley & Sons, New York. 

 

[8] A. W. Adamson, Physical Chemistry of surfaces, 5th edn, Wiley, New York (1990). 

 

[9] N. T. Correia, J. M. Ramos, B. Saramago, J. Calado. Estimation of the surface tension 

of a solid: application to a liquid crystalline.  J Colloid Interface Sci. 1997;189: 361-369 . 

 

[10] M. E. Schrader. Young-Dupre Revisited.  Langmuir 1995;11: 3585-3589. 

 

[11] K.Nishizawa, M.Toriyama et al. Effects of the surface wettability and zeta potential of 

bioceramics on the adhesiveness of anchorage-dependent animal-cells. J Fermentation and 

Bioengineering 1993;6: 435-437. 

 

[12] T.Suzuki, K. Nishizawa, Y. Yokogawa, T. Kameyama. Time-dependent variation of 

the surface structure of bioceramics in tissue culture medium and the effect on 

adhesiveness of cells. J of Ferment and Bioeng 1996;3:226-232. 

 

[13] G. D. Parfitt, Principles of the colloidal state, Royal Institute of Chemistry, London, 

(1967). 

 

[14] Hench LL. Biomaterials: a forecast for the future. Biomaterials 1998;19:1419-1423. 

 

[15] Radin S, Ducheyne P, Falaize S, Hammond A. In vitro transformation of bioactive 

glass granules into Ca-P shells. J Biomed Mat Res 2000;49:264-27. 

 

[16] M. Amaral, M.A. Lopes, R.F. Silva, J.D. Santos. Densification route and mechanical 

properties of Si3N4-bioglass biocomposites.  Biomaterials. In press 

 



2.2. Caracterização das Propriedades Físico-Químicas de Superfície do Compósito Si3N4-biovidro 

 
91 

[17] J.D. Santos, M. Amaral, S.M. Oliveira, M.A. Lopes and R.F. Silva. Silicon Nitride-

Bioglass® Composite for Biomedical Applications. Key Engineering Materials 2001; 192-

195: 589-592. 

 

[18] A. Krajewski, A. Piancastelli, R. Malavolti. Albumin adhesion on ceramics and 

correlation with their Z-potential. Biomaterials 1998;19:637-641. 

 

[19] T. Kokubo, H. Kushitani, C. Ohtsuki, S. Sakka. Chemical reaction of bioactive glass 

and glass-ceramics with a simulated body fluid. J Mater Sci.: Mater In Medicine 1992:3: 

79-83. 

 

[20] E. A. Vogler. Interfacial Chemistry in Biomaterials Science. In Wettability, ed. J. C. 

Berg, Surfactant Science Series, Vol. 49,Chapter 4, 183-250. 

 

[21] M. A. Lopes, F. J. Monteiro, J. D. Santos, A. P. Serro, B. Saramago. Hydrophobicity, 

surface tension, and zeta potential measurements of glass-reinforced hydroxyapatite 

composites. J  Biomed Mater Res 1999;45:370-375. 

 

[22] M. P. Ferraz, F. J. Monteiro, A. P. Serro, B. Saramago, I. R. Gibson, J. D. Santos. 

Effect of chemical composition on hydrophobicity and zeta potential of plasma sprayed 

HA/CaO-P2O5 glass coatings. Biomaterials. In press. 

 

[23] S. Agathopoulos, P. Nikolopoulos. Wettability and interfacial interactions in 

bioceramic-body-liquid systems. J Biomed Mater Res 1995;29: 421-429. 

 

[24] S. Agathopoulos, P. Nikolopoulos. Determination of the energy of the interactions 

between oxides and biological liquids.  Fourth Euro Ceramics Ed. A. Ravaglioli 1995;8: 

319-324. 

[25] L. Wang, W. Sigmund, F. Aldinger. Systematic Approach for Dispersion of Silicon 

Nitride Powder in Organic Media:I, Surface Chemistry of the Powder. J Am Ceram Soc 

2000; 4:691-696. 



Capítulo 2 – Trabalho Experimental 

 
92 

[26] C. Galassi, F. Bertoni. Water-based Si3N4 suspensions: Part I. Effect of processing 

routes on the surface chemistry and particle interactions.  J Mater  Res 2000;1: 155-163. 

 

[27] C. A. Haynes, W. Norde. Globular proteins at solid/liquid interfaces. Colloids and 

Surfaces B: Biointerfaces 1994;2: 517-566. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
93 

 

 
2.3. 

 
Caracterização do Comportamento 

Biológico do  
Compósito Si3N4-biovidro 

 
 

 

 

A terceira etapa do trabalho diz respeito à caracterização do comportamento biológico 

do compósito Si3N4-biovidro desenvolvido para aplicações biomédicas. O objectivo é a 

avaliação da biocompatibilidade, basal e específica, do compósito Si3N4-biovidro através 

da realização de estudos in vitro. Realizaram-se, para o efeito, culturas celulares com a 

linha celular de osteoblastos humanos MG63 e com células primárias de medula óssea 

humana. 

A ausência de indícios de toxicidade durante a realização das culturas celulares na 

superfície do compósito Si3N4-biovidro é um dos resultados de grande relevância. O 

compósito Si3N4-biovidro apresenta, efectivamente, um crescimento celular superior em 

relação ao verificado no controlo (placas padrão de cultura celular em plástico), indicando 

um possível efeito indutor na proliferação da linha celular de osteoblastos humanos MG63. 

As culturas de células primárias de medula óssea revelaram uma fácil adaptação às 

irregularidades da superfície do compósito Si3N4-biovidro, sendo o processo de adesão 

celular semelhante ao observado nas culturas efectuadas no controlo. Após 28 dias de 

cultura, o aparecimento de estruturas globulares mineralizadas indica o início do processo 

de mineralização da matriz e a passagem das células a um estado mais diferenciado. Isto 

significa que o compósito Si3N4-biovidro permite a expressão do fenótipo característico 

das células primárias de medula óssea, ou seja, a formação de uma matriz óssea 

mineralizada.  
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Abstract 

 

 

The in vitro osteocompatibility of a novel Si3N4-bioglass composite (70–30% weight 

proportion) with improved mechanical properties (fracture toughness = 4.4±0.5MPa.m1/2; 

bending strength = 383±47MPa) is reported. Treatment of the composite samples with 

culture medium (30 min to 7 days) showed that the protein adsorption to the surface was a 

very rapid process and, also, the intergranular phase of bioglass dissolved in a time-

dependent process with the formation of different size cavities. “As-received” and 

pretreated material samples presented a similar behaviour concerning the proliferation of 

MG63 osteoblast-like cells, evaluated during a 5-day culture period. Seeded materials 

showed a higher cell growth rate as compared to control cultures performed on the 

standard plastic culture plates. Human bone marrow cells were cultured on the surface of 

the “as-received” composite samples for 35 days in experimental conditions that favour the 

development of the osteoblastic phenotype. The cell adhesion process was similar to that 

observed in control cultures. Cells successfully adapted to the irregularities of the surface 

and were able to grow towards inside the cavities; in addition, osteogenic differentiation 

occurred with the formation of abundant cell-mediated mineralised deposits. Results 

suggest that this Si3N4-bioglass composite seems to be a promising candidate for high-

stress medical applications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Si3N4-bioglass composite, osteocompatibility, MG63 osteoblastic cells, human bone 

marrow cells, osteogenic differentiation. 
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1. Introduction 

 

 

A Si3N4-bioglass composite has been recently reported [1]. This new material 

combines the advantages properties of Si3N4 based materials, i.e. fracture toughness, 

hardness, friction and wear coefficients with the high bioactivity of a bioglass. The 

reported novel Si3N4-bioglass composite is a highly dense material composed of 70wt% 

Si3N4 ceramic phase and 30wt% bioglass and a complete characterisation of the 

microstructural features and mechanical properties of this biocomposite has been described 

in detail [1]. The most significant feature concerning the mechanical properties is the 

improvement in fracture toughness (4.4±0.5MPa.m1/2) and bending strength (383±47MPa) 

with respect to currently used mechanical bioceramics, glasses and glass ceramics. These 

properties are key features for in vivo functioning of implants for high-load medical 

applications. In addition, the non-existence of detrimental intergranular phases after 

processing and a very good bonding between the two constituents of the composite ensures 

good stress transfer. 

 

Recent studies have shown that human osteoblastic cells proliferated on polished 

surfaces of Si3N4 [2] and porous intramedullary Si3N4 rods implanted in rabbit femurs 

supported bone ingrowth [3]. The high bioactivity of bioglasses is well documented both in 

vitro and in in vivo studies, with the formation of a strong bonding with neighbouring bone 

[4,5]. Preliminary in vitro studies have demonstrated that under specific conditions Si3N4–

bioglass composites have the ability to form an apatite layer after soaking testing in SBF-

simulated body fluid, which is an indicator of bioactivity [6]. The present work describes 

the in vitro biological performance of a Si3N4–bioglass composite using MG63 osteoblast-

like cells and also human bone marrow cells. Because previous studies have shown that 

immersion treatments may alter the surface characteristics of these composites [6], the 

material samples were seeded with MG63 cells in the “as-received” condition and also 

after an immersion treatment with culture medium. To assess the effects of the material in 

the differentiation of the osteoblastic cells, human bone marrow cells were cultured in 
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experimental conditions that allowed the complete expression of the osteoblastic 

phenotype, i.e. the formation of a mineralised extracellular matrix. 

 

 

2. Materials and methods 
 

2.1. Preparation of the Si3N4 –bioglass composite 

 

In room-prepared Si3N4-bioglass composites, in a 70-30% weight proportion, were 

fabricated accordingly to the processing route described in a previous work [1]. The final 

microstructures and mechanical properties can also be found in the mentioned paper [1]. 

For in vitro studies, the samples were cut off as thin square slices of dimensions 9×9×3 

mm3, ground, polished (0.25µm colloidal silica finishing) and ultrasonically cleaned in 

ethanol. Before being seeded, material samples were sterilised by autoclaving. 

 

 

2.2. Immersion treatment of the Si3N4–bioglass composite with culture medium 

 

Samples of the Si3N4–bioglass composite were immersed in culture medium - α-

Minimal Essential Medium (α-MEM) containing 10% foetal bovine serum, 50 µgml-1 

gentamicin and 2.5 µgml-1 fungizone, and were incubated at 37ºC in a humidified 

atmosphere of a 5% CO2 in air. Material samples were placed in 24-well culture plates 

with 1ml of culture medium and incubated for 30 min, 1 and 6h, and 1,2,3,4,5 and 7 days. 

At each testing time, material samples were evaluated for the amount of adsorbed protein 

and observed by scanning electron microscopy (SEM). In addition, the culture medium 

was collected and analysed for ionised calcium (Ca) and phosphorus (P) concentration. 
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2.3. Biological evaluation of the Si3N4–bioglass composite  

 

2.3.1. MG63 osteoblast-like cells 

 

MG63 osteoblastic cells were kindly supplied by Prof. I. Olsen (Department of 

Periodontology, Eastman Dental Institute, University of London). They were cultured at 

37ºC in a humidified atmosphere of a 5% CO2 in air, in 50 cm2 flasks containing 5ml of 

α−MEM, 10% bovine serum, 50 µgml-1 gentamicin and 2.5 µgml-1 fungizone. The medium 

was changed twice a week and, for subculture, the cell monolayer was washed twice with 

phosphate-buffered saline (PBS) and incubated with trypsin – EDTA solution (0.05% 

trypsin, 0.25% mM EDTA) for 10 min at 37ºC to detach the cells. The effect of trypsin 

was then inhibited by adding the complete culture medium at 37ºC. Cells were washed 

twice by centrifugation and resuspended in complete medium for reseeding. Cells were 

cultured (104 cellcm-2) for 5 days in control conditions (absence of materials, standard 

plastic culture plates) and on the surface of the Si3N4 – bioglass composite. Material 

samples were seeded in the “as-received” condition and also after an immersion treatment 

with complete culture medium for 7 days, as described in the previous section. Control 

cultures and seeded material samples were evaluated throughout the incubation time at 

days 1,2,3 and 5 for cell viability/proliferation and observed by SEM. 

 

 

2.3.2. Human bone marrow osteoblastic cells 

 

Human bone marrow, obtained from surgery procedures, was cultured in the same 

experimental conditions as those used in the culture of MG63 cells. Primary cultures were 

maintained until near confluence (10-15 days) and, at this stage, adherent cells were 

enzymatically released (trypsin – EDTA solution) and seeded at a density of 104 cellcm-2 in 

control conditions and on the surface of the “as-received” Si3N4 – bioglass composite. 

Control and seeded material samples were cultured in the presence of 50 µgml-1ascorbic 

acid, 10 mM β-glycerophosphate and 10 nM dexamethasone, and were maintained for 35 

days.  
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Control cultures were evaluated concerning cell viability/proliferation, alkaline 

phosphatase (ALP) activity and ability to form calcium phosphate deposits. Seeded 

materials were observed by SEM during the first hours of incubation (1, 3 and 24 h) to 

assess the cell adhesion process, and throughout the culture time, at days 7, 14, 21, 28 and 

35, to evaluate cell morphology and the proliferation-differentiation behaviour of the bone 

marrow cells. 

 

 

2.4. Biochemical, histochemical and SEM assays 

 

2.4.1. Cell viability/proliferation  

 

MTT assay - reduction of 3 - [4,5-dimethylthiazol-2-yl] – 2,5 -diphenyltetrasodium 

bromide (MTT) to a purple formazan reaction product by living cells, was used to estimate 

cell viability/proliferation. Cultures were incubated with 0.5 mgml-1 of MTT in the last 4h 

of the culture period tested; the medium was then decanted, formazan salts were dissolved 

with dimethylsulphoxide and the absorbance was measured at 600 nm. Results are 

expressed as Acm-2. 

 

 

2.4.2. Total protein  

 

The total amount of protein adsorbed to the material surface was assayed by the 

Lowry’s method using bovine serum albumin as a standard. Results are expressed as 

µgcm-2. 

 

 

2.4.3. Alkaline phosphatase activity 

 

ALP activity was determined in cell lysates (obtained by treatment of the cultures with 

0.1% triton in water) and assayed by the hydrolysis of p-nitrophenyl phosphate in alkaline 
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buffer solution, pH 10.3, and colorimetric determination of the product (p-nitrophenol) at λ 

= 405 nm. Hydrolysis was carried out for 30 min at 37 ºC. Results are expressed in 

nanomoles of p-nitrophenol produced per min per µg of protein (nmolmin-1µg protein-1). 

 

 

2.4.4. Calcium deposition (Alizarin red assay) 

 

Control cultures were fixed with 1.5% glutaraldehyde in 0.14 M sodium cacodylate 

buffer (pH 7.3) and rinsed with distilled water. Fixed cultures were covered with a 1.0% S 

alizarin sodium solution (in NH4OH 0.028%, pH 6.4) for 2 min and then rinsed with 

distilled water and acid ethanol (ethanol, 0.01% HCl). Calcium deposits stained red.  

 

 

2.4.5. Scanning  electron microscopy 

 

For SEM observation, samples were fixed with 1.5% glutaraldehyde in 0.14 M 

sodium cacodylate buffer (pH 7.3), then dehydrated in graded alcohols, critical-point dried, 

sputter-coated with gold and analysed in a Jeol JSM 6301F scanning electron microscope 

equipped with a X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS) microanalysis capability 

(voyager XRMA System, Noran Instruments). 

 

 

2.4.6. Ionised Ca and P evaluation  

 

Ionised Ca and P in the culture medium were measured using, respectively, a Calcium 

Kit (Sigma nº587M) and the Inorganic phosphorus Kit (Sigma nº670-C). Cumulative 

levels of these species are expressed as mmoL-1. 
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2.5. Statistical analysis  

 

Triplicate experiments were performed. The results are shown as the arithmetic means 

± the standard deviation (±SD). Analysis of the results was carried out using the student’s 

t – test, with a significance level of p<0.05. 

 

 

3. Results and discussion 

 

 

The mechanical properties of Si3N4–bioglass composites undoubtly represent a 

significant enhancement when compared to those usually reported in literature for 

conventional bioceramics[1]. However, aiming at biomedical applications as bioactive 

implants, it is absolutely necessary to study the biological behaviour of these composites. 

After apatite layer formation observed in a previous study [6] using standard in vitro 

soaking tests in acellular solutions, protein adsorption studies and osteocompatibility 

assessment using MG63 and human bone marrow cells were conducted in this work.  

 

 

3.1. Treatment of the Si3N4–bioglass composite with culture medium  

 

Samples of the Si3N4–bioglass composite were immersed in culture medium for 

periods ranging from 30 min to 7 days in the same experimental conditions as those used in 

the cell cultures. The time-dependent profile of the protein adsorption to the material 

surface (Fig. 1A) shows that adsorption occurred mainly in the first minutes after 

immersion as the values measured at 30 min were approximately 80% of the total amount 

adsorbed; from 2 day onwards, protein content remained unchanged. 

Immersion of the material samples resulted in a regular increase in the levels of 

ionised Ca in the culture medium during the second and third day of incubation, whereas, 

levels of ionised P were approximately constant during the 7-day immersion period (Fig. 

1B). 
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Fig. 1. - Behaviour of the Si3N4 - bioglass composite during the 7-day immersion treatment 

with culture medium. A - Time-dependent profile of the total amount of protein adsorbed to the 

material surface. B - Levels of ionised calcium (!) and phosphorus ( ) measured in the culture 

medium. 

 

SEM appearance of the Si3N4–bioglass composite (Fig. 2) showed that the 

intergranular phase of bioglass was partially dissolved whereas no surface modification of 

the Si3N4 was observed. The dissolution process of Si3N4 increased with the increasing 

soaking time, as expected. This result seems to confirm that firstly Si3N4 does behave as a 

bioinert material in the medium and that secondly the only active agent is the amorphous 

bioglass phase, which induced bioactivity of the composite, as observed in human cell 

culture studies.  

 

 

3.2. Biological performance of the Si3N4–bioglass composites 

 

3.2.1. Behaviour of MG63 osteoblastic cells 

 

MG63 cells, derived from a human osteosarcoma, express a number of features 

characteristic of osteoblasts [7]. The growth of MG63 cells in control conditions and on the 
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composite surface was evaluated using the MTT assay (Fig. 3). This method involves the 

formation of a colored reaction product resulting from the reduction of the MTT salt by a 

mitochondrial enzyme which is active only in viable cells. The absorbance values obtained 

are directly proportional to the number of living cells that are present in the cultures. 

 

 

 

 

Fig. 2. - SEM appearance of the Si3N4 - bioglass composite in the “as-received” condition 

(A) and after immersion in culture medium during 1 h (B), 6 h (C), and 7 days (D). 

 

 

 

0.25 µm 0.25 µm 

0.25 µm 0.25 µm 
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Fig. 3. - Cell viability/proliferation of MG63 osteoblastic cells cultured on the surface of the 

Si3N4 - bioglass composite for 5 days. Control cultures (●) and cultures grown on the “as-received” 

(!) and preimmersed ( ) material samples. *Significant different from control cultures. 

 

 

Control and material surfaces were seeded at a density of 104 cellcm-2 but, at day 1, 

values observed for the MTT reduction were significantly higher in control cultures. These 

results suggest that an increased number of cells attached to the standard plastic culture 

plates as compared to that observed on the material surface. However, despite the lower 

initial MTT values, cultures growing on the seeded Si3N4–bioglass composite presented a 

higher cell growth rate during the five days culture period. These results are somewhat 

expected considering previous studies concerning the ability of the two constituints of this 

composite in supporting the growth of osteoblastic cells. Human osteoblast-like cells 

cultured in Si3N4 ceramic discs showed enhanced proliferation and osteocalcin production 

as compared to that observed in standard tissue culture plates [2] and the excellent 

bioactivity of the bioglasses is well documented [4,5]. The 30 wt% bioglass addition to 

Si3N4 ceramic phase would most probably result in increased bioactivity. Several studies 

have shown that the addition of CaO–P2O5 glasses to hydroxyapatite (HA) greatly 

improved the bioactivity of the resulting composite, as demonstrated by increased cell 

growth and expression of osteoblastic parameters by human osteoblast-like cells [8-12]. 

Also, in vivo studies, using a rabbit model, showed that HA-glass composites induced 
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earlier new bone formation around the implants as compared to HA, resulting in shorter 

implantation periods [13]. 

 

SEM observation of the seeded materials (Fig. 4), both the “as-received” and 

pretreated material samples, showed that at 1 day of culture, cells were well attached and 

spread, displaying a flat configuration and a normal morphology. Neighbouring cells 

maintained physical contact with one another through cytoplasmic extensions. Cells 

proliferated very well on this substrate and, at day 5, the material surface was completely 

covered by MG63 osteoblastic cells. No evidence of any major deleterious or cytotoxic 

responses was observed. 

 

 

Fig. 4. - SEM appearance of the “as-received” Si3N4 - bioglass composite seeded with MG63 

osteoblastic cells and cultured for 1 (A; insert: bar = 8 µm), 3 (B) and 5 (C) days. 
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Fig. 3 shows that the “as-received” and the pretreated material samples presented a 

similar behaviour concerning the proliferation of MG63 osteoblastic cells. Also, SEM 

observation did not show any detectable differences between the cultures. Several studies 

have reported that for certain materials, i.e. ceramics and glass-ceramics, immersion in 

culture medium results in dynamic changes of the surface structure; surface changes 

depend on molecular and ionic interactions between the material and the aqueous 

environment that result frequently in the formation of an apatite layer on the material 

surface and, also, in the adsorption of biologically active molecules such as peptides and 

proteins that have important roles in the adhesion process and functional behaviour of the 

osteoblastic cells [8, 14-20]. Immersion-induced surface modifications have been 

associated with an improvement of the biological performance of such materials [9-11, 15-

22]. Previous studies have shown that the immersion of Si3N4–bioglass composites in 

SBF–simulated body fluid resulted in the formation of an apatite layer on the material 

surface [6]. Results reported in this work also show evidence of significant surface 

modifications during the immersion treatment of the Si3N4–bioglass composite (Fig. 2). 

The little or no effect of the pretreatment in the proliferation of MG63 cells seeded on the 

composite is probably related with the pattern of the immersion–induced reactions. 

 

Pretreatment of the Si3N4–bioglass composite with culture medium resulted in protein 

adsorption to the material surface (Fig. 1A) which is known to promote the adhesion of the 

osteoblast cells, the first cellular event that allows subsequent colonisation of the material 

[23-27]. However, results showed that the protein adsorption was a very rapid process, 

occurring within minutes after the contact with the culture medium. In this context, the 

protein layer on the material surface was rapidly build up and therefore the immersion 

treatment would not result in relevant effects on this parameter. 

 

Ionic interactions involving the Si3N4–bioglass composite and the culture medium 

occurred mainly during the second and the third day of incubation (Fig. 1B), a stage in 

which cells were already in active proliferation (Figs. 3 and 4). Cell attachment and 

adhesion to the culture substrate occur within minutes [23-26] and, as this cellular event is 

greatly affected by the characteristics of the material surface [24,25,28], cell behaviour 
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would be mostly affected by surface modifications and/or release of ionic species 

occurring at the beginning of the incubation, as compared to those observed later [24,25].  

 

Other possible explanation for the apparent lack of effect of the immersion treatment 

on the cell growth may be related with the fact that the composite itself (i.e. in the “as-

received”condition) appears to have a significant inductive effect on the proliferation of the 

MG63 cells, a process that could mask any eventual influence of the pretreament of the 

material samples. 

 

 

3.2.2. Behaviour of human bone marrow osteoblastic cells 

 

Human bone marrow cells were cultured for 35 days in the presence of ascorbic acid, 

β-glycerophosphate and dexamethasone, in control conditions and on the surface of the 

Si3N4–bioglass composite. These experimental conditions allow the development of the 

osteoblastic phenotype in several bone cell culture systems [29-35]. All the experiments 

were performed in the first subculture as previous results showed that serial passage of 

bone marrow cells results in a progressive loss of the osteoblastic phenotype [36]. 

 

Fig. 5 shows the behaviour of bone marrow cells cultured in control conditions 

concerning cell proliferation, ALP activity and ability to form calcium phosphate deposits. 

Cells proliferated approximately for three to four weeks and, after that, a decrease on the 

MTT reduction was observed. ALP activity increased during the first three weeks, 

decreasing afterwards. The significant increase on the levels of this enzyme during the 

second and third week of incubation suggested that cells were shifting to a more 

differentiated state [37]. ALP appears to play a crucial role in the initiation of matrix 

mineralisation providing localised enrichment of ionised P (in these cultures, by 

hydrolysing the added β-glycerophosphate) and, after that, expression of the enzyme is 

down-regulated [38,39]. According to this, the mineralisation process, i.e. the formation of 

calcium phosphate deposits on the extracellular matrix, an osteoblast-specific function 

[37], began to occur during the fourth week, as demonstrated by a positive staining on the 
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Alizarin red assay on day 28 (Fig. 5). This behaviour is in agreement with previous results 

showing that the experimental conditions used allowed the complete expression of the 

osteoblastic phenotype in human bone marrow cell cultures. These cultures presented a 

proliferative phase which was accompanied by the synthesis of an abundant extracellular 

matrix that was further mineralised [34]. The initiation and propagation of the matrix 

mineralisation is associated with a slowdown and a decrease on the cell growth with the 

osteoblasts being trapped and embedded in the mineralising matrix, a behaviour that is in 

agreement with the described in the literature [32]. The studies that have been performed 

with this culture system suggest that it appears to be a useful in vitro model for addressing 

the proliferation-differentiation relationship during the progressive development of the 

osteoblastic phenotype [9,11,40,41].  

 

 

Fig. 5. - Behaviour of human bone marrow cells cultured in control conditions, i.e. in the 

standard plastic culture plates, for 35 days. A – Cell viability/proliferation (Acm-2, ) and ALP 

activity (nmolmin-1µgprotein-1, !). B – Formation of calcium phosphate deposits at days 21, 28 

and 35. 
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Human bone marrow cells were cultured on the surface of the “as-received” Si3N4–

bioglass composite in the same experimental conditions as those used for control cultures. 

Seeded material samples were observed by SEM during the first hours of incubation and 

throughout the 35-day incubation period. 

Cell adhesion to the material surface occurred within minutes. After 1 h of culture 

time, expansion of the cytoplasm was already visible (Fig. 6A) and 3 h later it was almost 

completely spread with the bulge of the nucleus apparent (Fig. 6B); at this incubation time, 

coexistence of cells in different stages of spreading could be observed. At 1 day, cells were 

randomly distributed on the material surface and presented a normal fibroblastic 

morphology (Fig. 6C). This behaviour was similar to that observed in standard plastic 

tissue culture, described in detail in a previous work [34]. Morphological changes 

occurring during the adhesion process correspond to the reorganisation of the cytoskeleton, 

the structure that plays a role in the control of the cell shape, growth and function [23]. The 

attachment, adhesion and spreading of the osteoblastic cells on biomaterials is an important 

process of the bone cell/material interactions [24,25]. A normal behaviour concerning 

these initial events would promote an appropriate proliferation-differentiation relationship 

essential to the expression of the osteoblastic phenotype [32] and subsequent 

osteointegration of the material [24,25,27]. 

Significant changes on the material surface occurred during the culture time, mostly 

resulting from the dissolution process of the bioglass phase, which lead to the formation of 

different size cavities that became progressively larger with the incubation time. 

Observation of the cultures at a high magnification showed that the cells appeared to 

successfully adapt to the irregularities of the material surface and were able to grow 

towards inside the cavities; this is clearly showed in Fig. 6D for a 7-day culture. In a way 

similar to that observed in control cultures, at day 28, seeded material samples showed the 

presence of globular mineralised structures (Fig. 6E), shown by X-ray microanalysis to 

contain Ca and P. In vitro mineralisation appears to involve the formation of matrix 

vesicles that are essentially exocytosed pieces of the osteoblastic cells bounded by a 

biologically active membrane and containing enzymes, proteins and lipids that interact to 

initiate mineralisation resulting in the formation of mineralised globules [42]. The 

mineralisation process observed in the seeded Si3N4-bioglass material samples seemed to 
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occur by a similar mechanism. The formation of the mineralised globules appeared to be a 

cell-mediated process as such structures were associated with organic matter (Fig. 6E). 

This was especially evident by examining the cellular activity at the cavities present on the 

material surface. A detailed SEM micrograph showed that the mineral globules were 

incorporated in a network of fibres that were filling the cavities. 

 

 

Fig. 6. SEM appearance of the “as-received” Si3N4 - bioglass composite seeded with human 

bone marrow cells cultured for 1h (A; insert: bar = 6 µm), 3 h (B; insert: bar = x 500), 24 h (C; 

insert: bar = x 500), 7 days (D; insert: bar = 60 µm) and 28 days (E). 
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The results presented in Fig. 6 showed that human bone marrow cells attached and 

adhere to the Si3N4-bioglass composite. In addition, culture in appropriate experimental 

conditions allows their differentiation into osteogenic cells with the formation of a 

mineralised matrix. 

 

 

4. Conclusion 

 

 

The biological performance of a Si3N4-bioglass composite was assessed using MG63 

and human bone marrow osteoblast-like cells. This composite appeared to have an 

inductive effect on the proliferation of MG63 cells. It also supports the proliferation and 

differentiation of human bone marrow cells allowing the complete expression of the 

osteoblastic phenotype, i.e. the formation of a mineralised matrix, event that would 

contribute to a faster osteointegration of the material. Considering the excellent 

biocompatibility of the Si3N4-bioglass composite and its mechanical properties, 

particularly, fracture toughness, this novel composite seems to be a very promising 

candidate for high-stress medical applications.  
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O compósito Si3N4-biovidro combina vantajosamente as propriedades de ambos os 

materiais: a tenacidade à fractura do Si3N4 e a bioactividade do biovidro. Este último é 

também o responsável pela formação de uma fase líquida durante o processo de 

sinterização, promovendo a densificação do compósito. A utilização do seguinte ciclo de 

prensagem a quente, 1350ºC-40min-30MPa, permite a produção de amostras de densidade 

relativa superior a 98%. A elevada percentagem de densificação resulta essencialmente do 

rearranjo das partículas do Si3N4 promovido pela presença da fase líquida, sendo apenas 

uma pequena percentagem resultante da transformação de fase α-Si3N4→β-Si3N4. As 

características mais relevantes do compósito Si3N4-biovidro referentes às suas 

propriedades mecânicas são, indubitavelmente, os valores da tenacidade à fractura (KIC = 

4.4±0.5MPa.m1/2) e resistência à flexão (σR = 383±47MPa), que constituem uma melhoria 

significativa em relação aos valores apresentados por biocerâmicos, vidros e vidros-

cerâmicos, vulgarmente utilizados em aplicações biomédicas. 

O compósito Si3N4-biovidro é um biomaterial hidrofílico sendo o valor do ângulo de 

contacto com a água (θ=26.6±2.0º) significativamente inferior ao apresentado por 

biocerâmicos convencionais como é o caso da hidroxiapatite (HA), β-fosfato tricálcico (β-

TCP) e vidros-cerâmicos bioactivos. Estudos de molhabilidade com uma solução proteica 

(SBF-simulated body fluid+BSA-bovine serum albumin) indicam que o compósito Si3N4-

biovidro apresenta também um valor superior para o trabalho de adesão (Wa=96.4±0.2 

mJ.m-2). A tensão superficial do biocompósito (γSV = 66.6 mJ.m-2), com uma componente 

polar dominante (54%), é elevada em comparação com os valores indicados na literatura 

para os biocerâmicos convencionais referidos anteriormente. A razão pela qual o 

compósito exibe estas propriedades reside principalmente na sua natureza: ambos os 

constituintes, Si3N4 e biovidro, são ricos em sílica (SiO2). Os grãos de Si3N4 apresentam 

uma camada superficial oxidada (SiO2) e na composição química do biovidro a sílica é o 

óxido que está presente em maior quantidade. A presença de ligações Si-O insaturadas e 

grupos funcionais Si-OH na superfície do compósito Si3N4-biovidro, é o motivo pelo qual 

exibe carga negativa a valores de pH superiores ao ponto isoeléctrico, pHIEP=2.5. Na 

solução proteica SBF+BSA, de pH igual a 7, apresenta um valor de potencial fortemente 
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negativo (-58.6±5.5 mV), proporcionando boas condições para a adsorção da albumina. 

Esta proteína actua como biosurfactante em superfícies carregadas negativamente devido a 

ganhos de entropia e entalpia resultantes da sua desnaturação e da coadsorção de catiões na 

superfície do biocompósito. 

Estudos in vitro indicam que o compósito Si3N4-biovidro possui um possível efeito 

indutor na proliferação da linha celular de osteoblastos humanos MG63. Este biocompósito 

permite ainda a proliferação e diferenciação das células primárias de medula óssea humana 

possibilitando a expressão do fenótipo osteoblástico, isto é, a formação de uma matriz 

mineralizada. Estas características contribuem certamente para uma rápida osteointegração 

do compósito Si3N4-biovidro, uma vez implantado.  

O trabalho realizado no âmbito da presente dissertação de mestrado permite concluir 

que o compósito Si3N4-biovidro é um óptimo candidato para aplicações estruturais em 

biomedicina. As principais características que motivam a sua escolha para tais aplicações 

são: a excelente biocompatibilidade que demonstrou possuir e a elevada resistência 

mecânica como material cerâmico, especialmente a tenacidade à fractura. 
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